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ΡΔΠΙΒ, ΙΜΡΠΙΠΒΙΠΒ' ΒΕ ΒΕΠΟΠΒΕΠΔΝΤ ,

Πω ό'ΕτίιιτΠι , ο" π, μπώ όε Ι'ΔΙ›Ι›η·ε.
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Ροι2ειΕε
ΠΒ

ΜΑΒΙΕ ΒΕ ΡΒΑΝ(]Ε,

Ροὲτε ΔΝομο-ΝοκΜΑΝυ 1π1 ΧΙΙΙΒ ειὲοι1ε,

ΟΠ ,

ΒΒΟΠΒΙΕ

οι: ι.Διε, πιιι.ιιε πι· μπω” ι>ιιουυο·κιοκε

Με σε·ι··1·τ. ι=ε:1νιΜε οιέηΞιικε;
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[ωἱε επι τομι·«1 όιι @Με , εινα: θά: πω” , άσε οοιυωετιΙεἰτεε, όεε

οΒεετνΜοω επι· Με υε:-:Βεει ει οοπτιιιικ>ε ι!εε Ε'τοιιιΞοϋ ετ Με Διι

8¦οἱε :ΗΜ Με ΧΠ° ε: ΧΙΠ° εἱἑοΙεε ;

ΡΜ Β. ΒΕ ΒΟΩΠΕΡΟΒΤ)

Με εοοιι€τι2ε υπ ΩωτΉΜ;υΒ, Με ΜετιφυΔιιπε οι: "Διακ, Με.

τ." >

ν

Α ΡΑΒΙδ,

ΟΗΕΖ ΜΑΒΕ80Ω, ΒΙΒΒΑΙΒΕ,

ΡοΙσἰε-Βομ!, ΡΔεεοΒε ό:: Η Οσιιτ-άεε- Ρουωἰιιεε, π" (Η.
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φωσκ-ωνυουιωΜωω--ωω.ι-Αφωωω-Μυ”ι~ωκωωωωνυωω`ωι`ω`ω-Μ

Ν ΟΤ ΙΟΕ

Με Με ΜΜΕε.

 

[Με ίεβιιΙἰετεε εοιπ (Μ (οσε Με τεωΡε, ο( Με

Ρτεπιὶετε (Ϊετιττο απ( άουτ ΕΜ εωΡΙοἰ (Μ

Ι'εΡοΙοΒιι(: (με Ροιπ ΜΜΜ, ἑι Ι,ἰτιΠε:(ὶΒΙο νό

τἱτέ, Με ιέιοχ(·:(ιε (Μ Β·ειΡρετ Μι·τ(πη(-:ιιτ Με

οτεὶΙΙ(:ε (ἰόἀεἱἔυευεεε (Μ ΓΙιοπιπιε Ριιἰεεειπ ,

Ρειι ε(:(:οιπιια1έοε οι( (πει (ΙΜΡοε(έεε ὰ Γεο

τεπάτε.

ΠεΡοΙο8ι1εἀἰΪΪὲτε (Μ Μ ίεΒΙο ω: απτο (Πί

Μι·(:(1οε (εετ ττοΡ (:οππι1(-: Ρουτ (με Μ (:Βει·(:Βε

ὲΙ”ε›(ΡΙὶ(Ιι1ετ. Βετιε ΓεΡοΙοΒιιε , Μ Ροέτε εεε

ει1~ῇεττὶτ ἐι (ΜΜΜ: (Με Ι(ε(;οι1ε οτἀἰτιεἰτεε επι

(:οιππωιτι (Με (ιοπιπιεε; (πεἰε (Μι1ε Μ ίειΒιε

Ροὶἰτὶςιπ(ε, Η ει επι νικ: (Μ τΑΡΡ(:Ιετ, εοιιε (Πτι

ἔόπἰεμεεε εΙΙόΒοι·Με , Μιιτε (Μνοἰι·ε .πα Ρτἱιι

εεε ε( επι( τοιε. Με

1 Ι)(:ε Βο(ισιτι(εε (Μ (οικω Με (:οιιάΜοπε, Μ;

Μ ΡΙι1ε εοι1νεπιτ (Με επἰωειιικ , Ϊ (Μοἰἀεητ

εουνετεὶιιεπιετιτ (Μ Μαι· οοιιἀιιἰτε οἰνὶΜ (ετ

ΡοΗτηιι(ε; Πε ]ι18(ετιτ ετιίἱι1 (Με πι(›ττεΜ (μή

εε οτοΜητ ίεὶτε Ρουτ 8ουν(ττ(ιετ Μ τεττε ε(

Ροιπ (:οιυπιειι(ἰ(-:τ ουκ Ιπο(11πιεε. ν

Π. ι

ι



ε] εστι σε.

Τοιιε Ιοε ίεΙ:ιιΙΙετεε σοι Ιεὶεεό όοΙπερΡετ όεε

Ιι1εττυοΠοηε Ροιιτ Με εοιινετεἱΠε; τε·Ιε ΙΙιι·επτ

ΒΙόΡεϊ ου ΡΙΙἙεῖ , ΒοοΙει11επι , ΕεοΡο, ΡΙ1ὲκΙτε ,

Ρμἱε ό:ιτιε Ισ πιογειι έι€ε 8εΙητ-ΠχτΙΙΙο , Βο

πιιιΙυε ετ Μετὶε. Νε τΙΙΙ:- οι1 με πιέωε πω:

Ια ΜΒΜ εΙοε Βάτοπε Γίοεπιπ2ε, ειιιἔηιιεΙε Εεορε

οοπ1ΡειτοΙτ Ιε νΙΙΙο ‹Ιο ΒοΙΡΙιεε, οοίιτει Ια νἰο

ἐι εοτι αυτων? Εεε οτἱπιεε άι: 8ό]ειπ , σε (ΙΙΒιιο

ίενο:Ι ‹Ιο ΤἰΒὲτε, ι1,οιοτ-ΙΙε μα. ἐπί ΙππΙΙεΙυόε

Ρετ ΡΙ1ὲἀτο? Νε νοἱτ-οτι Ρεε 5εἰτιτ-ΟΪτὶΙΙε ελέ

Ιενετ οωιττο Ι‹-:ε Ι1οππποε νὶοἰειικ ετ Μετἰο (Με

Γ:·ειιιοε εττετιιιει·, οοιπΙ1ετττε ετ ΙΙνι·ει· ὲι Πι:

ΐειωΙο, Πιίίτευεε ΐόοτΙειΙΙΙό ? Επι τόίΙέοΜεεωπ

εε.: Ιεε ΡτοεΙυστΙουε τΙεε ΡτετηΙετε ίεΒιιΙἰετεε ,

ου νοὶτ ιΙεε ει1]οτε ςυἰ, Ρου1· Κ: Βοπ1Ι1ειπ· ‹Ιε

Ι”Ιιιιπι:ι1ιἰτό , εε: οΙιετ8επτ :ΙΊιιετι·υΙτε·, ιΙε σοι·

τΙΒει·, άΙειάο11οΙτ πιέι·ι1ε Η: πιεἱττε οτδυοΙΙΙει1::

ειικ1ικ-:Ι Πε ότοΙειπ οΙ›ΙΙΒέε ιΙ”οΒόΙτ.

Ι]ΑυέςΙετεττο , ΡΙι1ε όοτεεόε Ρετ Ιο Βουνε1·

πεπιειπτ ΙόοεΙ:ιΙ εμε Ιεε ευττεε ΡοιιΡΙεε άι:

Ι'ΕυτοΡε, ΡτὲεεητοἱΙ: Ιε εΡεοτεοΙε (Πιο Φωτ

ΡειττεΒό απτο υπο ίουΙο (Με ΡετἰΕε τΥπιπε @αἱ ,

Βετε τΙο Ιουτε τΙοΙιοεεεε οιι (Π: Ιευτ Ροι1νοΙτ,

πε εε: εοιττπεττοὶεπτ ςιι,εινεο Ρι-:ἱικ: έα ΙΙειυτοτΙτό

τΙιι πιοτιειται.1ε , Ιειπ εεἰἔτιειιτ ειΙΖετεἰη. Ατ

τειπΙΙε ειπε ειοτΙοπιε ‹Ιιι Ρτἰηοε, Πε όΡἰοἱεΜ:

εε οοηεΙυίτε , τΓειττειιτΙοἰει1τ πω:: Η: τοΙέιοΙιε

φωτ. όιι Ροιινοἱι· ειιΕ.›τέωε Ροιιι· Ιενει· άεε

' ε



Νοπ·ιεΕ. _ · ε;

ει·ουΡεε , Ραπ ΐαΒτε, δ Μαι· μέ, Η ΡΜ:: ου

Ρο Βιιει·τε, Ρσιπ ό.έωοωΒ·ι·ετ ΐέτ:ιτ σε Ραπ·

ππιιιἱτὶΡΙἰετ ειἱιιεἰ Μ» τγτειιιιἰο. Εεε 8α·ε·ικΙε πιο

εεΦωοϋικ ρποἱττο ὲι Μ σο” άιι ειπετιιἱιι

(Με @οι ει: πιεττικε ε Ε'ει1οΒὸτοείἐη ά'έοι·εεει·

Μ” ετιπεπιἱ απ ἐκ; Ρεπεεδει· εεε άόΡοιώΙΙεε ου

ΊιιεΙςιιεἰοἰε μι:: νουά-τε 1εωε εετνὶοεε ετ

ττεΒευετ άε Ιου: Ιογεωτέ. Βοὶιι ά'έ25τε Με

Ρι·οτεοτειπε άσε νειινεε, όεε οτΡΒεΙὶηε, άεε

νογσ8ευτε ου :Με πιω·οΒεικιόε, Πε ἀόΡοιιἱΙ

!οἰ6ιιτ Με πω, νσΙοὶειπ Ιοε ευττεε,_ετ τεικοἱοι1τ

|εε άετώ02ε ά'υπε ίεςοη ετΒἰΜειἰτα.

Εεε οοοιόεϊεετηυοε ετ Με @Με άε Ιοἰ ,

:ινἱἀἱοε όε τἰοΜεεεε , έ8Μετ11ειστ είιυεάο Πιτ»

Ρυιιἰτό , ειιἰνοἰετιτ Ισ τπιέ·τι1ε εεεωφΙε. ,

Μ: Ρογεσ.ιαει οεοΙανο ετ :ΜΜΜ ὲι Μι :απο πω

ΠινοΠ να ιιΔἰ;τε, έτοϋ; νειαάιι οοτιππε ἱοΒέ

ΜΒ (Με ειω»ω;. Διιεεὶ απο ἰτιἱἱιιἱώ άο Ρου

εοπιτ6ε ιιιοὶεετόεε μα· Ι'ειΒιιε άτ-› Ρουνοἰι·, :Μ

!οἰειπ αΙ:ιετοΒετ άειι1ε άΪειιιΙιτεε οπωοιιε ιιηε

εἱτιπυτἱοπ ΡΙυε όοιιοεε.

$ἰ εΙυε!ευεε ΡιιΒἰἰοἰε€οετΡετιεοω απο Η Π

Βεττό εοἰτ Η: άσο Κε ΡΙι1ε ἴυπεετο ξΙιι)οι1 Ριιὶεε0

ίώι·ο ἐι_ υπ Ρει1ΡΙο ειΒἱιό , Ξ8ποτει:ιτ ετ σοι·

τοωριι, Ρεποε- ςιιΉ πε ω» τή Ι'ειΡΡτόοίοι· ,

οἱ Ια εΙ·όΐεπάτε , οι: οοονἱειπότε εειιε άουτο

απο 1,οεο!ενοΒο άεπιε Μαμά νὶνοπ Ι'Ευτορε

οιιτὶὲτοερειιιἰαπ Με Χ!! ετ ΧΠ1° είεεΙοε, ότο5τ

1.



ιν ι ΝΟ'ΓΙΟΕ.

οιιοοι·ο ΡΙιιε ίιιιιοετο,ΡυιεπιβΙΙοτοἰΒιιοἱτ τουε

Ιοε εειιτἰτιιοτιτε Βειιοτειιιι αυτ:: Ροιιτ Ειπε :κήπο

Ι'ειιιιοιιι· ε:ιετο τΙο Ι.ει Ροιτυιο. ε ο ·

θ'οετ ει( πιιΙιοιι τΙο εε τΙοεοπΙτε οΡοιινειι

τεΙιΙο οπο ιι:ιτμιιτ Μ:ιιιΙο ·‹:Ιο Γτειιιεε; Τι·:ιτιε

Ροι·τεε ειι Αιι€Ιετοττο νοτε Ιο οοιιιπιειιοοιιιεπιτ

ιΙιι ΧΙΙΙο εἰοοΙο , Ιοε ι·οπιειιε τΙοε επιειοτιε

ΠειΙΙοιε ου ΡΙιιτὁτ τΙοε Β:ιε-Βτοτοιιε , άουτ ΙΙ

οΧΙετοιτ ειιοοτο ιιιι ιιοτιιΙιτο ειεεοε εοπιειάο

::ιΙ)Ιο ,Ιιιἱ ΐοιιτιιιτοιιτ Ιεε όιΠέτοιιτε ειι]οτε τΙο

εεε ΙειΙε. Εεε ειιοοεε τιιιθοΙΙε οΙιτιιιτ τΙειιιε εε

Βοιιι·ο τΙο εοιιιΙ:ιοειτιοτι , οιι8:ιδοτοιιτ (ΗΛΙ

Ιειιιπιο-Ιιοιι€υε-ΙΙΡοο ἐι Ια εοΙΙιοΙτοι· Ροιιτ ται

τΙιιιι·ο ιιιιο οοΙΙοετιοτι τΙο ίειΙιΙοε τιιιί εκιετοιτ

επι Αιι€Ιοιε. - ' ε

Μι νοτειοιι ιΙοε τιιιτιιπιτιτο-τι·οιε ΐειΙιΙοε Ρυ

ΒΙἰοο Ρετ Ιο Οτειι‹τΙ τΙΙΑιιεεγ , τιι,:ινοἰτ επ

ιιειϊττο Ιο (Με τΙ'οτι ττειιιεετιι·ο Ια εοΙΙοοτιοπι

τΙ'ειΡτοε Ιοε οτιθιιιειιιικ, οτ Ιει όιεεοττετΙστιπΙε

:που εεινεπιτ ειπιι Μ. Οοι·νειιε ‹Ιε τι Βιιε , επι

πιο Βιιε:ιιιιτ οοιιτιοΙττο τοιιτ Ιο ιτιοι·ιτο τΙοε Ρω

ιΙιιοτἰοιιε ‹Ιο Μειτιο , πιο τὶτ ιιιετττο εε τιτοιετ

ε εκοοιιτιοτι. Ι ψ ο

δε Ροιιετιι τιιι9οτι ΡιιΙιΙιειιιτ εε ττειντιιΙ, ΙΙ άο

νοΙτ οπο Ιενει·ειΒΙοιιιεπιτ ειοευοΙΙΙΙ, ειιι·-τουτ

ει ]”Ϊ :ιιοιιτοιε ιΙοε ιιοτεε ειιι· Ιεε ειιιοΙετιε ιιεει

εεε , εΙοε οιτρΙΙε:ιτιοτιε τΙοε ωστε τΙΙΪΒεΙΙοε οτ

τΙοε ι·οοΙιετοΙιεε ειτε Ιοε ίειΒιιΙΙετοε Ιειτιιιε τΙιι

Ι Ι ΙΙΙ ξΙ



ε Ν ()'Ι'ΙΟΕ. ι ν

ΠΙΟΪθΠ.ἑΒθ;(ζΙΙΙἱ-ΒΨΟὶθΠἱ ττεἰπέ ὲι·Ρευ4Ρτὲε Με

πιέα1οε ειιήετε (με: Μεύε. Δ 1 π η 4

3 Π! εετειτἱυεετἰοτι άε ΒοπιυΙυε ὰ Ια ει1ἰτο άο

οεττεεηοτἰω ευι··Ιοε ΓεβΙοε τΙο ποτά: Ρώτα

Ατι€Ιο-<Νοτιπειπά ; ετ Ρ: νείε ΡειτΙοι· ἀΪιπι

επιπτε ἴεΒιιΙἰετοἶΙειτἰηιΙυὶ Ποτὶεεοὶτ“ἀὲιι1ε Πε

ΙΧε εἱὲοΙε ; ο”εετ εειὶιπ Ογτἰ!ὶο , πιοτι1Ιε-Ρε-ἱ

πὶετεὲεῖε;·ἀε δέτι1εΜεπι ετ πΙσἱπε ἶειιςοτε οοΙιιἰ

ό”Α1εκειπάτ1ε3 πιεἱε Μ· εεἰπτ ΟγτὶἱΙο «μή Πιτ

εΡὁττεῖ Με 80Ιενουε ετ ευι· ΙεμΙυεΙ Με Λόη

ει ΕΜ υοε2εεοεΙΙοιπε ἀἰεεεττετἰοιτι (ι). Βοιωτια

οΠε εε: μου οοπτιι1ε ε τα φ1ε_Ιο ΓεβιιΙἰετε [εεε

Μαι τιὸφἰηεἔ, 3εσιτείε ΐΒοεαπει· ιιεθιέουττε επια

Ιχεε άιπ ιιιόιπώτό. ἱ :ζ· σ ·ν1)ἔΡ›.·› ω· Σε· ε ·.

8:ιΞπΕ €37τΗΙε ? .άΉιο1·ό·η$Ρε1Μ Βοηετε;Μπ Σ»

εππΙιΜ Β>ΕΙ'ΜεεπώΜ6ευε, τϊιιυό άεπιΠΙο :Με ε6-‹

παωιιτευ Β:ινο)τό ε; .Οοιιεωπτἰπ οΡ·Ιο . @Με δ»

οοπιτἱπιις:τ εὲεπεέτυᾶσεεῖἰ-Ι· Βτ Δε εἰ €τει1Με

Ρεο81·έ:ε φρ2ὲτἰοι1Ιἱὸτοι1ιει1€. άιιι1ε Μ» ΡΒΠοεος

ΡΙιἱε, ‹Ιιι'ἰΙ ίιπ ευτΠοΙΞιτωἐἐΙε:ΡΒὶΙοεοΡΙπ-:. 5”ό

@τα Ιὶό-χΪειτιἰτἰό. εινα: .εεἱυτ_ 'ΜόΕΕ10τΠιιε ε; Πε

δόση: :τοι1εύειικ Ρτοΐοεεὶσιι άειπε Μ: οουν°€τη

άρ εειξητ ΒΞιεῇ1ε. ΪεοἑῇεητιεΔΡΙιἰ]οεοΡΙ1ο εε: ἀἰε

τἱηἔιιει Ρετ Μι τέεὶετεηοε εΙυ.Ή οΡΡοεει πιει ετ

τεεΙιτοε όε ΡΒοτἰηε οοιιτ11-: Η: ΡειττἰειτοΒε ε:ιίτιτ

Ι8ιπποε. Έ · “ ε ε > η

 

(1) Μει€εεὶπι αιο)π:ΙορέόΜικ , ωιιι€ε 1806 , ΜΜΜ Φ,

Ρ. 17-38. : `- .: Η '

'ἱ



νά Η Ο'Ι'Ιο Ε. °

Εεε θειευεε όοεοεπάεπιτε όσ-:ε Ηιπιε οτ «Με

8ογ1:Βεε ευτοΡέεπε , ότοἰειιτ Η £τὶΒιι Η Ριιιε

ωωὶἀέπιΜε τὶεε Τιιττε. θα ΡευΡΙεε εγεπιτ

τέεοἰυ ά'επσώπεεετ Η: οἱτιτἰετἱεηἰεπω , ΡτἱὲτεπΙ:

Ι'ὶιηΡόι·Ατι·ὶοε ΤΒέοάοτει, ωιέτο άο Γεωροτειιτ

ΜἰοΙιεΙ ΙΙΙ , ‹ἰο Ιειιτ ετινογει· όοε Ρι·όττοε Ρουι·

Με ἱπεττιιἑτε.

8ιιἰτιτ ΟγτίΙΙο, ἀ'ερτὲε Γ:ινΞεάο εεἰιιτ Ι.8η:ιοε,

;ιχειπτ άπό ᾶέεἱ€:ιό Ροιπ τ·εωΡΗι· απτο πιἱε

εἰοιπ (π), ε”ε-:π11Ρτεεεει ό,εΡΡτοπότε Η Ιει118ι1ε

:Με θε2ετεε (α). 8ιτΐΒεπτιπποπτ ἰιπετίιιἱτ , πο

ττε ΡΜΙοεοΡΒε Ρεπ , εττὶνε, Ρι·έο!ιο, σοπ

νειτἱτ |ε ΗΒΗ απ Με ο!πεί 6ο εεε Ρειιρ!εε, ετ

Η πιετἰοπ ετιτὶὲτε τεςοἱτ Η: ΒαΡτόπιο. Βἰειπώτ

άεε έΒἱὶεοε εστω: έἱενἐεε, σ:Ιεε Ρι·&τοε ίσια ία

εικει· Ι'οτιοεπε όενετα .Η @ΗήαΜέ ετ εό!ὸΙ›υοιπ

εεε Έουπι€εε. ΕΜΗ; , εειἱτιτ Ώει·ΠΙε πρεπε πω·

ΡΗ εε ιτιἰεεὶοη ετ τείι.ιεό Με πἰοὶιεε Ραέεοπτε

ε·1ιή Ιιιἱ ίυτεπτ οΐΐει·τε Ροκ· Με (Μ28τεε (δ),

τενἰιπ ὰ Οοπεϊα1Μπορ!ε.

Με πιοιινεειικ τυπου:: εροετοἰἰιεἱιιεε :ΔΡ

ΡοΙΙοτι€ ειιἱτπ ΟχήΙΙο εεε: Με ΒιιΙἑμπεε ου

 

- (ι) ν” Γεω Μό. .

(α) @πιο Ιειιι€ιιε πιο Ροιινοἰτ με ἐιτε Μ: 'Γατα , σοιωπε

Με ἀἱτ Βοάοεεετά.

(δ) Εεήιιτ Ω)·ι·ΠΙο ἱπεἰειε ίουτεππεπτ άπο: εεε·ΠιΒΙω,

ειπ Με «Βημα άε τεα:νοίι· όεε Ρτέεοιπε.



πο·τι(:ε. ε;

ΨοΜετ·εε . ΡεαΡΙε νεου (Με ΜΜΜ (Η ΨοΙ€ει;

:πάω ΜεΙἱιοἀἰυε Ι”εε(:οτοΡεΒηε Βἰεπτὸτεε. πιἱεεἰστι (π Μἱ ·>δενειιτ Με( υτὶΜ. Βο8ουἱε,

τοἱ (Μ εεε άθοΜτι·εε, ενοἱτ (Με εοειπ· ; @Με

Ρ(Μεεεεε ηεπτετε ίεἰτε Ρήεοππἰὲτ·ε , Με (εστι

(Μ((ε ε ῶοπετεωὶπο(ὐεοὐ εδΜ εε εοπνετήτ ἔἑι

Μ ίοἰ.

Βενειιιιε >ρι·εε (Μ εεε άνετε., (Μ ωοιινεϊ-Μ

ευ.ΙΒόευωεπε (ἰεεἰτε ΙΜ ἰιιεΡὶτετ Με =εεπϋ

πιεπιτε (ϊιι,εΠε ΡεττειΘεοίτ. (Βοδοι·Ξε ίειἰεσἰτ Με”

(ΕΜνετ (κι ει1Ρει·Βε /Ρεἰεἰε ·(μ:ιΈΙ νοι(ΜΜ (Μ

εοι·ε1· εινα: _πιε.8ΜΕιεεπεε. Η Ρτἰει 1'επιρεΙ·ευπ·

(Μ ΙΜ επνο?χετ πιο (ΜΜΜ ιΡεἰιιαε; εειἰιπ Μέε

εΙ·ιο(Βιιε (ΙΜ εκεεΙΙοότ, (ΙΜ-επ , =(!(πιε Μ Ρώπ

τιιπε , Με εκινο·:γε Ρι·εε (Με =ΒσΒοΗε, Μ(μιεΙ

(Ιεπι·ιεπόει, ε(τττεειιτι·εε τεΝεειιι, υπ ειιῇετ εα

ΡειΒΙε (Μ 8Ιε(:ει· (ϊείΐτοὶ Με εΡεεΦετειει:ι·ε. Με

ΦΙ:ιο(ϋυε =εἱιοὶεἰτ Μ .]υΒε111επιτ (Ιετ·Μετ ε( :Μ

τειι(ϋτ απο του( (Μ ΐοτεε σ.(ιιε Μι Με (Ηττε

ωεει; ΠεεΨε Μ :οἱ (Με Ψεἰ-Βετεε ; ΠεεΡΒ

(:Μήοιι (Η ε(1]εϊ Μ ΐτεΡΡε ΡΪιτε εϊιεστε : νομ

](π10%Β]υτει· Μ 'τεΙἰΒἱοπ (Μ εεε .Ρετεε , Η

(Μακιο(Μ ετ οΒτἰετιτ Μ Μιρτεττιε (π). Με Ρευ

.ΡΙεε-ὶττὶτεε (Μ (:εττε εοτινετεἱοπ εε α·ενο!τεπτ·;

πιείε Βοδοι·Μ πε ΜΜΜ 1›ειε ε Με εοιπ(1ετττε ,

 

(ι) νει·ε Ι'επιι(θε 86ο.

`

θ

Ι

Ι



ω; τ: στι ο ε.

1

ετ Μυτ ΜΙτει1ευΙιε εττιΒτεεεετ Μ εΙΙτἱεΕΜ

τιἱεπιε. ` Π

. Εεε άειικ :ιπήε, ΜΜΜ: ‹Μ ΡοιιτειιΙντε Μυτ

ειιττεΡτΙεε, Ρεεεετιτ επι ΜοτενΙε. Ο: Ρει7ε ετοΙτ

Βοιινετιιέ Ρετ ω: ΡτΙτιεε τ] ιιε Με ιιτιε εΡΡεΙΙετπ

Βεετὶεὲε ετ Με ευττεε $νετοΡΙιιειιε εΙυΙ Ρετ

εέουτοἰτ Με εΙ1τετἱει1ε Νοτι-εειιΙεπιεπτ Με

ιΙειυτ εεἰτιτε Ρετεοπικι€εε εοτινεττἰεεετιτ Με

Μοτεινεε (ε) , τηεἰε ετιεοτε Με ΒεΙιέπτιἱετιε ετ

Πε ἰΜτοάυἰεειπ Ρετωί εεε τΙεττιἱετε 1°ετωπ

τΜε Μτττεε. (Με οιιντἰετε :ιΡοετοΙΙεΙυεε έτει

Ι›Ιὶεεετιτ ε Βιι‹Ιε ιπ1ε εεΡεοε εΙ”εεε‹Ιεττ1ἰε. 8εΙτι1:

ΩχτΙΙΙε ὶιινειιτε Με ΙετΙ:τεε εοΙεινοηεε ετ σετ

εΙρΙ1εΙπετ ίιιτ εΡΡεΙό, τεΙετἰνετπειπ θα εστι πιστη,

δχτι'ίι“9αε; ΙΙ εετ τΙΙΙΜτετπ: ‹Ιε εεΙυἱ ‹Ιἰτ :Μ εεἱπτ

Ιετὁπιε, ειπτε Ρετεοιπιει€ε ι1ειε Μ Ιεπτειιε Ρετε

έΜ Ι'εΒΙΙεε άουτ Με ουντε8εε πιεσε εοιπ Ρετ

νετιιιετ Οοππτιε Μ ΡευΡΙε ιιΙετΙΙετμΙοἱτ ειτε επ

ΙευΒιιε 9 Με τΙευκ εειΙτιτε ]υ8ετειπ ε ΡτοΡοε

 

(τ) 5εΙοτι Με 2Ιπυια!εε Με2επεεε, σε $νετορΙιιευε, πε

νειι άσε ΒεεΠεεε , ειιφτεΙ ΙΙ ενοἱτ ειιεεέ‹Μ , ειιτφ: Ρετ

εόειπέ Με εΙιι·ετΜοε ειρτε.ε Μ τιιοττ ιΙε εστι οπεΜ.

Ι (ε) ΩυεΙτμιεε ειιτευτε ΡτέτετιτΙεπτ φπα: ΝἰεοΙεε ΕΡ ,

τεστ: επ Ι'ετιιιέε 8δ·; ενοΙτ εεεοτ‹Ιε :τοκ ᾶεωι ερὁΙτεε Μ

ιἰττε ά'ει·εΒενεςυεε.όεε Μοτενεε , ετ :με εειτε τ.μιειΙΙΕύ

Μιιτ Για εοτιίἱτωἐε ΡετΛιΙτΜπ Η , ειιεεεεεειιτ ιΙε ΝΙεοΜε.

Αυ ειιτρΙιιε , ἰΙε εοτιτ ἀὲεἱ8πόε εουε εε ΙΙΙτε τΜπε Με

εεΙειιότἰετε Βιιεεεε ετ ιΜπε Μ πιετητοΙο8ε τοτιπιἰιι.

π



ΝΟΤΙΟΕ. ' ἰτ

άο Ροτττιοτττο ουτε Ι'οΠιοε ΙΜ σέΙόΒτό οτι Επιτι

@το εοΙεινοτιτιο (τ). ΝιοοΙειε ι*"Ιτ τιιιι :ινοΙτ

ά”ειΙ›οτά :ιΡΡτοιινέ Ια τόεοΙυτιοττΡτιεοΡατ Ογ

τΙΙΙο ετ Ρετ ΜότΙιοάἱυε, ίἱτιἰτ , Ρετ ειιιτο άοε

ΡΙειἰτιτοε άο οιιοΙττυοε ένθοιιοε άΙΑΙΙοττιοετιο,

Ρετ Με ττιειτιάοτ ἐι Βοιτιο; ττιειΙε :ἔι Μιιτ ειττινέε ,

ΝἱοοΙειε νοτιοΙτ άο τοτττιιιιοτ τι οιιττΙοτο, ετ

εοτι ειιοοοεεοτιτ Αάτιοτι ΙΙ :ιΥειτιτ 6οοιιτό Με

τειιεοτιεάοε άοιικ ε:ιιιιτε , Ρτοτιοιιο8. οτι Ματ

ΙΙινοιιτ. Βονοτιιιε οτι ΜοτεινΙο , ιΙε έΡτοιινοτοοτ

τιιιοΙοτιοε οοιιττοττότόε άιέ Ια Ρειττ άοε όνοουοε

·νοιειιιε; ιτιιιιεΙοειτι ΙΙΙΙΙ, @οι Ροττει Μι Ποτε

άοΡιιὶε 87ο 3ιιετιιι”οτι 88ο, Μάτ όοτινιτ Ροιιτ

Με οοτιεοΜτ οι Ροιιτ Με οτιοοιιτειΒοτ. (ΙΜΙ

οιιο τοττιΡε τιΡτὲε, Με άουτ τΡ6ττω τοτοιιτ

τιὲτοιιτ ο Βοττιο οίι ιΙεττιοιιτιιτε·τιτ, ω: Πε τιτ

ττ-:τιτ ΙιιΙιιιττιέε ά:ιι_τιε Ι'68Ιιεε άο εειΙτιτ ΟΙόττιοτιτ

άοτιτ οτι :ιεειιτο οιι”ιΙε :ιινοἰετιτ :τιΡΡοττο Μ οοτΡε

.άο Μι ΠΙιοτεοτιιιοεο. Οτι ι8τιοτο Ι'ειτιιιέο άο Μάτ

άόοοε , τιιειἱε τΙε ίιιτοτιτ άσέοΙειτέε εειιιιΙε , στα

Με θτοοε ετ Με Βιιεεοε οόΙὲΒτοτιτ Ια Μα: άο

 

(τ) Ιι':ιτιοἱετι εοΙ:ινοτι άἱίίὲτο άιι τιιεεε ιτιοάοτιιο; οτι

Μ τοΒε1τάε οοττιττιε-: πω: ΙατιΒιιο ετινιιιιτε @Η ιτε εεττ οπο

Ροιιτ Με Ιἱντεε ε:ιοτόε ετ Ροιιτ Ια ΙΙΙιττΒΙο. Πειιιτιοτι ΜΜ
Χ

νοτι εετ ετισοτο επι ιιετιιέο άτιιιε Ια Βιιεεἱο οἰι Ιου ειιἱτ Μ

τΙτ μα: οι άειττε απο Ρτιτιιε ιΜ Ιει ΜοΙάεινιο , ἑιΛτΡιιἰΙόο,

οίι ?οτι ειιἰτ Μ τἰτ Μάτι.



κ ΝΟΤΙΟΣ..

εεἱτιτ ΜετΙιστΙίσε Ιε τι σε πιώ -, ετ εεΙΙο σε

ετιιιιτ (]τττΙΙΙε Ιο τή @Με

ΠιιτΙτοιιε Ισ οσΙΙοστιοτι τΙοε ττιΙιΙοε οοττιΡο

εόοε μ” επιτιτ Οχτ·ΙΙΙο., μετα-ι σιτε ·Ι”τιιιτειιτ· τι

εττιΡτ·στιτο Ιο ειιτετ σε ρΙσετειιτε ‹Ιο εεε ορο

Ιο8ιιοε τΙΙ:ιτιτουτ·ε ρΙι:ιε οτιοιετιε; ετος οτι ει;

ίειΙιΙεε εοι·ιτ ιτιιττοεε τΙ'ΕεοΡε , ετ τ2ΙΙιθΙ11Ιττ88·

ιττιοε εοτιιΙιΙετστειιτ ενοσ· ιιτιο ·στιι€ιιιτο ποσο

οτι Ρετε:ιτιτιο. ΙΙ Ρειτοτττσιτ ιττεττιο σιτε ιιοτττε

τοτιιιιτι οτι ΒεπαπΖ (τι) τιιιτσιτ σιτε εοιιτσο εοιιι

ΙιΙειΙιΙε , ετ στι νοἱτ ‹Ιεε νοετΙ8οε τΙο εε τ·οτι:ιατι τ

ει εσιινοτιτ ττεττΙιιιτ , τΙιιιιε ΡΙιιοΙοιιτε ττιΙιΙεε ·τΙο

ετιἱτιτ ΟττττΙΙο.

Μ. Λόη σΙιεοτ·νε τυετοττιοτιτ σιτε Ιο· τοστ·

‹Ιο ΡΙιτ·τιεο τΙο εεε οΡοΙοΒιιοε ειι·ίθτ Ραπ Ρωσ

νοτ ιττ·ιι”τΙε ότοιοτιτ σττ€ιτισιτοττιοτιτ @ήτε οτι

θεο. Ρουτ-εττε Μάτι-τ Πχττ-ΙΙο Ιοε τττιτΙιττειτ-ΙΙ

Ισά-Μέτσο οτι σεΙτινοτι , στι Ιιιοτι ιΙε τιιτ·οτιτ

 

(τ) το ττιειτητσΙσθε τ·σττιετιι Ιειττ· ιιτττΙΙιτιο ρΙιιετεστε

ιι·ιττιιοΙοε. Βετο Ισ νΙΙΙε ‹Ιε Βε!εεΙ:ι·νν, στι τι :Πειτε απο εττΙτεο

εσιτε Ιο νσσετιΙο τΙο τω” (]γι·ΙΙΙε οτ «το ετιἰτιτ ΜετΙισσιιιε ,

τττισττεε τΙοε 8σΙτινστιε ; ετιίτιι σιτε τιτιττΙο σε Ιειιτε τοΙΙιτιιοε

Πιτ ττετιετισττέε τι Βι·ιιτιτι οτι ΜοτονΙε.

(α) θίστ.τατι·ε ώ: Ια @με τοπιιιπο, τσιπ. τι , τι. 768.

Ινστία·: έα.: π:απτωσ·ίω·, τοττι. ν , τι. στ”.

6'επιίοέπιε έτι ἰα Ι"α!Ζίέπε, τσιπ. τ , τι. 55, οτ τσττι. ι τ,

πο 2736, ηη οτ εγώ.

Με (Ποσο τΙ'Διιεεγ, ΓασΙίατω:, ττι-8", τσιπ. τ", τιιι€ε

383--398.

τ



Νο·τιω:. Ι :ή

ττειΙυἰτε άεπε εεττε ΙευΒιτε Ρετ· ειιε!ςιι'υπ όε

εεε όΕεάφτεε. Ι.ε α:οαψτε άεε ίεΒΙεε εστια

Ροεε Ρετ !ε ΡΗἰΙοεοΡΒε ότι πιονεκι εεε ε'ε

Ιενε ε ςυετυε-νἱιιἔτες-ιιἰπεε, ἀ-ἰνὁεεεε επι ευε

ττε Ιἰντεε ΕΠ 8εΠωτ1 , οι: ν ττ·οιινε όεε

εΙΙπεἰοηε εοιινεπτ ττοΡ τεοβετε!ιεεε ετ Ρειι

Βευτειιεεε ; -« Με εετειιτε όεε Βι-Μεε εοπτ ττοΡ

εεινεπιτε; τευτε τττεεοιιτε εοιπτ άεε εεΡεοεε όε

α εει·πιοπε , ετ οτι εετ ετοιππό τΙε νοἱτ Με ετή

« πμιιιπ εὶτει· Ιεε ΡΜΙοεοΡΒεε , Γτιὶετοἰτε ετ

ΡΙεεἰεετε μιεεεεεε άεε Ιἰντεε εεἰιιτε. Βια

« 8επε1·τιτ , Η δ' ει ττοΡ ρευ τΓεετἰου , ετ σε

πε εο11τ το ΡΙ11Ρεττ τἰυ τεπη3ε (με άεε ᾶἰε

εοιπ·ε οὐ Γοη εετιτ ττοΡ Γειιτευτ ετ Στα Ρω

ἴεεεἰοπ άουτ Η έτοἰτ. (Με όἰεεοιπε , επι τεετε,

Ρτεεεε εἱΠειπε , εετοἰεπτ εκεεΙ!επτε ετ άε

« ΡΙοε , εεε όε5Βιιιτε πε ε'ετειιόεητρεεε τουτεε

« Ιεε ίεΒτε·ε, απ· Η ν επ ε. Ρἰιιεὶειπε οὐ

« τοιιτεε Ιεε οοιανεπεττοεε εοτιτ ΡεετΓεἰτεπιεητ

« Μαι οΒεετνεεε. » 4

Αυ ειιτρῖυε, εεε τεΝεε σετ τω ΡυΒΙἰεεε

Ά

Β

Η

θ!

Β

¦ε

(π) Ιω ·ρτειώετ· Ηπα: τεπτετ.ιπε νἱπετ-εερτ·ίεΒ!εε , Η

εεεοπά τττεπιτε, Το ττοἱεἱὲωε ντε8·ι-εερτ, ει το ·ς-ιιεττώετπε

αποΐείΜεε. Πζεἰε σετ ο1·ε1τεαθεετ Ροἰτττετιἱνἱ θεπε·τ'όσἰἰιἱοη

ΠεΜ ΒἱΒἩοτΒὲςιιε ΒογιιΙε; εἴτε μει·σΐτ ενώ: ότε επειταστι

157ο ἔι 2ιδ·75. [κι ρτεττιἰει· Ενω :·επτεττπιε <νἱιιΒτ-εεΡτ τε

Μεε , ποια εοωμἰε Ιε ρτώοδιιε; Η: εεεοιιά , ι:[ιή π'εετ με

εερει·ε :Ια ττοἰεἱὲωε , ειιεσιιτἰεπτ ι:·επτε , Ιε ττοἰεἰὸωε

Πεμ-πμ ετ Ιε ᾶει·ιιἰει· ουτε.



›ιη Νοπποε.

οτι Κώδικα εοΙανοτιιιε οι εΙειιιε ΡΙιιειειιι·ε Ισι

ΙιΙἱοτΙιὲειιιεε ‹Ιε ΒσΙιέιιιο, οιι επι τι·οιινο ἔσω

οιειιε ιιι:ιιιιιιεοτιτε. ΕΙΙεε οιιτ 6τέ ιΙ'ειΙιοττΙ πει

όιιιτοε επι νοι·ε εΙΙειιιιιιιόε , Ριιἰε θα Ριοεο.

Πω Ι:ΙΒΙοε ειιΒιι οιιτ ειι τΙΙΙΙότειιτοε όεΙΙΙΙοιιε

επ Ι:ιτιτι , Ριιτιιιἰ ΙοεειιιεΙε ση όοΙτ :ΙΙετΙιι€ιιετ

οεΙΙοε ‹Ιε Ια ΜΙιΙιοτΙιέκιιιο Βοχ:ιΙε (ι) , ‹Ιε Ια

 

(ι) (Σ'ω: υπ ιιι- Δ" ε:ιιιε άιιΙε ετ ειιιιε ιιοιιι ά'Ιπιιιι·Ι

ιιιειιι·. Τ.ι'οιιντιι€ε οοιιτίειιτ ςιιιιτειιι1ε-οΙιη ΡειΒιεε :ι άειικ

οοΙοιιιιεε , “πε οΙιιίΐι·εε ιιὶ ι·όοΙ:ιιιιεε , Με εειιΙειιιειιτ

Ανα: :Ιω ειΒιιιιτιιτε·ε. Εεε ΙιιΙΙιεΙοε ιιιιιιιειιιειιτ Ρι·εεφιε

Ρ:ιτ-1οιιτ, ετ Ιοτει:[11'ΙΙ ε”ειι ττοιινε, εΙΙοε εοιιΙ: επι Ροτἰτεε

Ιοτ1τεε ε: ΡΙ:ιοέεε επι ιιιἰΙἱειι ιΙ'ιιτι οεμιοε ΙιΙ:ιιιο, :ΙεεΙἱτιέ

έι ι·οοενοΙι· Ια Μπα: ιιιιήιιεσιιΙε πάση ειιΙιιιιιιιιοΙΙ ειιειιΙιε

ὶι Μ. πισω. Ι.ι'οιιντειέζε οοιιιπιειιοε Μπιτ επι Μπιτ άσε Μ.

Ραμ, ιιιιι εετ εΙ;μιόε Α. α.

.ϊπισι)ιί2 Οιια:ίκ·ι]ιαπί2ιω· 2ροΙοέ;εείσα.τ (')·ι·ίΖΙί Ερέσσορί

άι: ιε;πεσο ίπ |ιπίπιυπ £πιπ.τία2α: σΙιεί π·είαεε! υιοπιἰἰ2ετ Μ

Ρ|ιίίο.το!ι|ιία ε2?πίσα ρω· «πωπω εατάίπα!εε υιΙ·2ιι2εε ω

πιοπ:Ζεε·. .

Οτι ΙΙτ ἐι Ιει Ευ : Ει:ρΖίοίωίροΖοέ>ε2ίεπε δ)σί!!ίΞρίεαοΡί

ε?οσ:οτίε δπι·ι·οπιππ παπε!α2ιω· :Ζε @άσο ίπ Ζεπίπιππ πο

ι>ίε.τίιπιζι 8επτΡοπΌπε Μ 9ιιο σουιιπαπο .ιρεοπίαιπ ·υίάςιΖίω2

Μπι εε2εηια· «παπι 2εππροταἰἰε νία:: :εσαι·Δείππω μοιά

ιίεπέαε ει |ιαὁεπιἰ‹ε ε2 2ο:ίιω· .σαρἰεπ£ἰκε· οι·εωαπε |ιιυπαπ‹ε

ε2 0οπ.φίεί2ισ·ε2 πείασε2τποιπίί2ει·ίπΡΜίοεορ?ιία ε£|ιἰεαρετ

σιια2ποτ σαπίι7ια!ε.ι· υίπιπο.τ Μ ιποπιἰεε, εσιΪιΖε£ : μπι

ιἰεπ£ἰαιπ, 2ειπρεπιπ2ίαυι,/οπί!αιίίπεπη, ε2/α.πί2άππ, σοπ

υ·ά σΙεια2ποτυί2ία ε: σπίιπίπα σπα· .τιυπίπ :κακάο Μαμά ιίί

Ια·2α , υοΠαι ει ρω: έειιεταίιζα. Ρ”ίι!είίσε2 εοπ2τὰΡουιραυι

|ιοποπιπι ε!|ιο2επ2ίκιπυπ , .ΜρεώιΞιιπ θ! τίο!επιίππη εσπ



Νοτιοιπ. ω;

ΒΞΒΙΕοτΒὲςυε άι1 Ρει1τΙ1όοτι , τῖοιιτ Μ. Αάτγ

ει ΜΗ: ]ει ἀεε0τὶΡτἰοπ. Με τεηνοὶο .ά 80Ι1 πιπέ

πιοἰτο Ραπ οοτιηοἱτι·ε Με ἀὶΪΪότειπτεε τόἱιιι

Ρτεεεὶοιιε όε σε Ηντε , άουτ Ν: άπο όο Ια

νειὶΙὶὸτε ΡοεεόόοΗ; υπ εκειπΡΙεἱτε ἱτι-ἴο, 8ο

τΒἰαυε, 88Π8 άπο, ε:πιε εἱΒτιειτιιτεε, εειτιε τό

οΙ:ιπιεε, οτ ἐι Ιοπι€υεε Ιἱ8τιεε. Ι/ουντεΒε Έστ

πι6ὶτ ττευτε-φωττο ΡοΒεε ειιτἰὸτεε (ι).

()ε:Πε ἀἰΒτεεεἱοιι πάει ίεἰτειΒειιιεἰοιιιιοτ Ρουι·

υπ ιποιτιωπ :ποπ ευ]ετ, ετ μ: πω Μω τ”,

τενειιἱτ. ΑΡτὸε εινοἰι· Ιιι 1οι1ε Με ειιιτευτε

ίτειπςοὶε ετ ειι18Ιοὶε (μή :ινοὶεητ ΡειτΙό ‹ὶο

Μωτἰε ετ ‹Ι‹-: εοφ ΡτοόιιοΗοήε , μ ττειτιεοτὶνἰε

εεε ίειΒΙεε ἀ”ειΡτὲε υπ ίοι·τ Βε·τιιι ττιειιπωεοτὶτ εὶε

Ια θα άιι ΧΙΠε εἰὲοΙε. (Σε τηειιιυεοτἰτ, :ιΡτὸε

εινοἰτ ΗΜ Ρειττἰε ιΙο ΡΙυεἰευτε ΒΕΒΙἰοτΒὸΊιιεε

ΡειττἱοιιΙὶὲτφε, ότοέτ όεετὶι1έ Ροιπ Βοπιάτεε, Μ;

 

"ά αυ·πιζε οοπσαρία·επΙία›π, έαΙατιι, .ποπιιυι, ε: ία.ι·ισ·ίαπι;

εοπυ·ά απ:ωρί.να:πΙίαπι οσπΖοπυπ .σσι?ίσε2 ιἰἰνἰ£ἰιυαπι ὐεπε#

_/ίσιϊπ·ιιπι ασ φ//ϊσίοταπι επρίκ!ί2α2επι α Ρτο‹ἰιἔιιΙἰτα2επι ,

αυατί2ίαπη οοπετἰι σταππΜεπιρο:επ2αιπ α .τιφετίω·απι

επιιἰσΙἰ£αΣε:π ἰπ_/α.92ἰιίαυι υπ πιοπεπαπΕιυ· |ια>ε :πωπω ε: .είπ

δηιίαΡα!ωπ ε: ευίε!επ:ετ εαίσιιππςιιε |ιοιπίπάτ .πεσιι!ί, ·υί2α·,

απα2ί, εοπεἰἰ2ἰοπἰ, εἰιἔπἰια2ἰε2.πα2ιιίΡετρπουετύία α ε.τευι

ΡΜ ε2υιοταἰἰα .ωπΡ2απιτιιω , άοο2οπωι ) απ:ιψιοπωιρα

πω” , ποπτοπιπι Ρ&ιΐο.σορ!ποκατπ ε2 2&εοίοιε;οτιιπι ακί ατι

παπ2ιϊωεπιπ: αὁετἰ:.τἰππα άοειωπεπ2α.

σ) νοχοι Παω!. ‹ἰε Ζ‹ι ?ειΖΙίέ·ι·ε, τσιπ. π" , μ. 14,6 ,

πιο 391. ·



ιών ΝΟΤΙΟΕ.

Μ .ΙΙΙστεἱτε πιε Ι'ειγ:ιτιτ εοπιιιιιιιιιευέ Ροιιτ επι

ι"ιιιτε Μ τιοτιεε, Μ ιτι”επιΡτεεεεΙ, εινα: εε Ρετ

ι:τιιεειοτι , τΜ ττειιεετἰτε Με εΙυειττε-νΙτι€τ-άικ

Ιιιιιτ ίειΙ·ιΙεε ειιιΉ εοτιπετιοιτ.

Πε Ρτετιιιετ ττεινειΙ , ετιτΙε ετ ειιτ-τουΙ: ετι

τιιιΪειιΧ, ιι'ετοιτ τἱειι ει1εοτε. ΙΙ ΜΙΙοιτ εσω

Ρετετ Με εοιιιε εινα: Με τΙΙΙΜτειιτε τιιετειιιεετιιε

‹Ιε Μ ΒΙΙιΙΙοτΙιεεΙυε ΒογιιΙε; ἰΙ ίεΙΙοιτ ΡτετιεΙτε

Με τΙΙΙΙετειιτεε Μεοτιε- »Με τΙε Μἰτε εΙιοιετ τΜε

πιειΙΙειιτεε, ἱιιτΙιτιιιετ Ιεε νειτΙειτιτεε , εοττΙθετ

Με Ρειεεεεεε ιαιειΙ ττε-τιεετἰτε, τεττειιεΙιετ Με

:ιεΙάΙΙΙοιιε ΜΙΕεε Ρετ ιπι εορἰετε ιΒιιοτειπ, ετ

ειιίὶτι ἱπιτετΡοΙετ Με νετε οιιΒΙιεε Ρουτ Ρετ

νετιιτ ε ίοι·ιιιετ ιιτι ειιεετιιΙ:Ιε ΡετίειΙτ. .Τε Με

εετνΙε ΡτιτιεΙΡεΙεπιειιτ Ροιιτ εετ εκει-Με" ιΙεε

ιτιετιιιεετἰτε πιο ι8δο, ΜιιτΙε τΙε Ι'εΙεΙ›ειγε Μ"

θετττιιιιτι ; τιωξ·7διδ ετ 7989 1, ετιειειι Μιιόε;

Μ. πρ ν), Μ. πο 18 , Ε. πι, θ, Ν. Π', ε , ΜΜΜ

‹Μ Ι”ό€Ιιεε (Μ Ρ:ιτιε. Αιιιιοιιεετ ΡΙιιεἰειιτε πιει

τιιΔεει:Ιτε τω. ιιιειτιε οιιι·τειὅε , ε”εετ ειιτιοιιεετ

επειτα ‹Ιε νετεἰοιειε (ΜΜτειιτεε , ει: εεε πιει

τιι1εοτιτε ε'ειεεοτάεπιτ εἰ Ρειι ειιττε ειτε εμε

εεΙυἱ τιιιι στα εετνΙ (Μ ΒιιΙτΙε εοτιτειιοίτ Μ

ΡτοΙοΒυε , ειιεττε-νιτιέτ-όΞε-Ιιυιτ ίειΙ:Με ει: Γε

ΡἰΙοΒιιε (τ), Με πιο 183ο(:ι), τειιίετιιιε εοιιτειιτε

 

(τ) £ί_βπε Μ άι) ιί')ΐεο)υε2.

(ε) Οί εοπιιπεπσε τἰε Κιο!ισε.

Π Έήαϊάν-_

1Ξ.
«Ι

τ· ι.Μ ε. .ζ ΞἙτ



ι

.Ν 01' Ι Ο Ε. πι(

εε:Ρτ ίειΙιΙοε ει; Ι'6ΡΙΙοΒιιε (ι); Ιω ω, 7615 (α),

Ιε ΡτοΙοΒιιε , ι1ωειττο-νιιι€τ-ΙιιιΙτ ΕιΒΙεε ετ Γό

ΡΙΙοΒιιο. θα Σκοπια: :Ειπε Ιε τι" 79891 (δ), @οι

Ρτονἰειιε Φι- ΐοπιώετ ώ» ΒειΙιπο, Ιο ΡτοΙοΒιιο

ετ «Μι ττοιε θιΒΙοε (Δ) ι Με κι" Μ. η οοιιτΙοιπ

Η: ΡτοΙο8ιιο ετ οἰτιΊιι-:ιπιιο-Ιιιιιτ ΡειΒΙοε (δ). Οτι

Στοιινε άειτιε Ισ: πι" Μ. 18 , Ισ) ΡτοΙοΒικ ετ

εοΙιαιιιτο-ιμι:ιττο ΒιβΙοε (θ); ά:ιιιε Με πιο Β. δ,

Μ: ΡτοΙο8υο , ςια:ιττο--νιιι€τ- άοιιιε ίαΒΙοε ετ

 

(ι) ΙΙ ω: έι ι·οει·εΜοι· :με άει;ιε οι: τιιετιιιεει·ίτ, Η εε

ττοιινε υπο ΒιιιιΙΙο ιΠιιι·ερΙιόε; Ρειιτ-6Με ιιιἐπιε γ «κι

ιι-τ-ΙΙ ρΙιιεΙειι.τε. Πειτε Ιαοιιτιο εε ακουνε: )ιιετεπιιειικ @πε

Με ΓειΒΙεε.

(α) Σε· Ιίω·ε ιἰ'Ϊ20Ρε2. θε Μ” ε έκ! όοτἰτ Ρετ υπο

πισω τιιοάετιιε. .Κε οι·οιε άενοΙι· Ρτόνεπἰι· :με εε πωπω

στίτ σ. @Η μιι·ιιε όσο Μι ΙιΙΙιΙἰοΕΙιὲηιιε άιι Ρτέειάειιτ Ρου

οΙιετ._ Οι: εενειιι_ι ε'ειι ω: "ω ΔΗΜ εεε 01ιντε86ε ει α

ΠΜ ιιιι μπακ! ιιοπιιΙπε ιΙ'ειιιτιοτιιτιοιιε επι· Με :πουμε

(3) Ο|ιί συπιτπεπε?ιε ἰί Βε.πίαὐ·εε , α: απ:: Ιω /αύ!;.ε·

είε ΡΙιωεαπ· Βεπε.τ.

Οι τιιειπιιιεοτἰτ, ό,ιιιιε ίοι·τ @Με όστιτι.ιτε όι1 ΧΙΙΙ.°

ειέ:οΙο, ο;!ιι πιοἱιιε ρου: Ια ΡτοόιιοτΙοιι ιΙε ΜΜΜ :Με Ε'ι·ειιιοο

ετ φ.ιεΙφ1εε οποτε πιοι·σε:ιιικ , τειιΪετΙι1ε -ΡΙιιεΙειιτε

ΡΙὸοεε ἔστι οιιτιειιεεε ι:ιιι“οιι οΙιετοΙιετοΙΙ: νειἰιιεπιειιτ ΜΙ

Ιειιτε.

(5) Μι οοιιοΙιιεἰοιι κι άπό έοι·Ιτε μι· ιιιιε πικάπ πιοτΙεπιο

οι Μι ωΙΙεοτἰοιι οι: τετιιιΙιιέε μι: σεττε ειιεοι·ΙΡ1Ιοπι Ια

ιἰιιε : Ε.ι·ρΖίείαπΙ/α&αΙιε Ϊεορἰ; Πω €πι2ία.9, απωπ.

(θ) ΕΙΙεε ΐοι·ιιιωιτ ιιιι τοτιιΙ :Με π538 νει·ε ; επι ιἐτε εετ

ἐστι: ε ό? Μπασκετ Ε.το!ια , οι ὰ Ια ίἱιι : .ΕτρἰἰσΙΪ

δ.τορεε.

Γ



:οι Ι)ΙΟΤΙΟΕ. ο

ΙΙοΡΙΙσΒιιο 0); οτιτὶιι , Ιε τι" Ν. ο τετιτοτττιο

Ιο ΡτοΙοτέιιε οτ εστιτειιτοεττστε τειΙιΙοε (ε). Μι

νοτεισιι ιτιεοτοε τΙ:ιτιε Ιο το Μ. ἔἀιι τστιτΙε ‹Ιο

Ι'οέΙιεε σε Ρειτἰε, οετ ιιτιο ιττιιτοτιστι οτι ΡΙτιτστ

ιιτιο εεΡοοε τΙο ΡειττιΡΙιτοεο σε ττετιτο-τιιιιτ

τιιΙ:ιΙοε τΙΙΙΙ.εοΡο, ιιιτεοε οτι νοτε τΙοτιε Ιει Ρτο

τιιιοτο ιτιοττΙο (Ισ ΧΙνε εὶοσΙε

Πο τι”ετσιτ Ρ:ιε :ιεεε2 σε εσΙΙτιτιστιτιοτ ττιοτι

οιτοττιΡΙειιτο εινα: Ιοε ττι:ιτιιιεστιτε σε Γτοτισε; ΙΙ

τειΙΙειἰτ οτιοστο σοττἰΒετ τΙ'ειΡτοε Ιοε ττι:ιτιιιεστττε

τΙ'Αιι€Ιοτοττε. ΙτισεΡοτιτΙ:ιττιτιιοιιτ τΙοε εοσσιιτε

ετσι τιι”οτσιετιτ σττοττε Ρετ Μ. Τ)ττννΙιτττ τΙειτιε

εεε τιστοε ειιτ ()Ιιειιισοτ, Ρετ· Μ. Με , τΙστιτ

οτι τΙσιτ το8τοττοτ Ιει Ροττο τεσοτιτο, τΙ.τιτιε εεε

δροοττποπτε. Μου ετινοτιτοστιττετο Μ.τΙεΙιτι Βιιο,

τι Ιιτετι νοιιΙιι πιο σοττιττιιιτιιςτυοτ Ιοε τΙιττοτοτιτοε

 

(τ) ()εττο Ριοσο εεττ τετττιιτιοο Ρετ εεε ττιστε Ε.φΖιείτ

Ποροε. ο

(ε) Σο οοΡἱετο τι τιο8ΙΙΒο τΙ'ειοΙ·ιονοτ Μ ττετιεοτΙΡτιστι

οτ Ια τΙοττιιοτο.
(δ) Πο πιτιιιιιεστΙτ τι οτε έστττ τιιιτοε Ι'ετιτιοε ΗΜ ,Ι Ιοε

ετττιτΙστιε ειιιττιιιτοε Ιο Ρτσιιττοτιτ :ιεεοι:

Α. ΕτΡΙιτ:Ιτ Ιο Ματτγτε ιιΙο .πιι?π Βασοτι.τ , τω Πιο

ΙΙΙΙΩ(ΙΕΧΙΙΙ. ρ 146 ._ το σσΙ. τ.

Β. ΒιτΡΙιοἰτ 1ο Γειά ιἰετ Ρατεπωττοε, τεστ Πτι Μ()(ΙΟΧΧ,

Ρσιιτ τσιιε οεττιε, τ" τσι, το οσΙ. τ. -

τ). Ει:ΡΙτσιτ Ιο Πιτ :Ιοε Μετὰ., τιιιτ Ι'τιτι Μ(ΧΙΟΧΧΙΤ ,

τοτ!ια.ν”σοΙ.ο.. Ρ

ΙΙ. Ιζ.':ιτι τΙο εκατο ΜΠΕΟΧΧΧΙΙ, τ" στό, τ' τω. τ. _



Νοτια ε. η

εοΡΜε εΙεε ίειΙιΙεε ΓωιιςοΙεεε τιιι'ΙΙ :ινοΙτ Μἰτεε

:Ι Ι.ΙοηιΙτεε.

Σε ιπα.τεα:π Βκι“πιππίσωπι Ροεεεόε ττ·οΙε πιε

πιιεετΠε ι1ιιΙ τει1ΐετι1ιειιτ Με ΜΙ:Με ‹Ιε ΜΜΜ.

Με Ρτεπιἱετ εοτιτὶε11τ εοΙΧωπε-ιιι1ε ι"ειΙ)Ιεε

ειιικευεΙΙεε ΙΙ πιειιιςυε Ια οοηεΙυεἱοιη Ιε εε

εοιι‹Ι (ει) , οικω Ιε ΡτοΙοΒιιε ετ ΙΙερΙΙο2ςιιε,

ςυεττε-νΙη81-ττοΙε ΙειΒΙεε; ειπίὶη , Μ Φτώ

εΞεπιτε (δ) ω; Μ ΡΙιιε εοπιΡΙετ, α” ΙΙ επι πεπ

Ιει·πιε οεπτ-ττοἱε , δ, εοτιιΡι·Ιε Μ ΡτοΙοδιιε ετ

Μ οοιιοΙιιεἰοπ. ε

Μ. Ρι·ειιιεΙε Ι)οιιεε , Ι'ιιιι άεε πιεπιΙπεε Με

ΡΙιιε όΙετΙ:ιΒιιεε ‹Ιε Μ. εοεἰετε εΙεε εκιτηιιώτεε

‹Ιε ΙΙοιιιΙτεε , Ροσεεεεειιι· εΙ'υπε ΒἰΒΙΙοτΒὲευε

τἱοΙιε επ ωειιιι1εοι·Πε, επι ε υπ εΙυΙ οοιπἰειπ

ΙεείειΒΙεε (Μ Μετἱε. Ο'εετ Ρετ Μ οοπιΡατεἱεοπι

‹Ιε εεε τε:ετεε τΙἰνετε ευε Ιε ευἰει Ρει·νειπιι :Ιι

τόΚειΙ:ΙΙι· εεΙιιἰ ειιεΓοΙΙτε :κι Ιεε€ειιτ, ὁ. εΙιοΞείτ

Με ιπεΙ.ΙΙευτε Ιεςοτιε; ει1ίΙτι, ἐι Ρτεεειπτετ ι1ιιεΙ

κΙυεε νετιει11τεε οι1τιευεεε. ·

Μι ΜΒΙΙοτΙιεςιιε άιι :οἱ ΡοεεετΙε, εοπιπτε

ΙΙ ε. Με (ΙΙΙ , υπ 81·ετπΙ πιοπιΙπε ιΙε Μετω

εοτὶτε εΙιιτιε ΙεεεμιεΙε εε π·οιινε Μ εοΡἰε ιΙεε

ίειΙ)Ιεε τΙε Μειτὶε, ετ ενώ εοτπἰετιτιεπτ ΡΙιιε οκ

πισω; εΙε ίειΒΙεε ετ ‹Ιε Ιεςοηε.4 :ΙΙΙΙει·ευτεε;

 

(ι) ΒΙΙ:ΙΙοτΙιεςπε (ΙοττοπΙεπιιε, Ρ”ε.φωίεπ , Β- Χιν.

(α) ΒἰΒΙἰοτΙιὲςιιε Πει·ΙεΙεπιιε, πι" !β33.

(δ) Μεπιε ΒΜΙΙοτΙιεςιιε , κι" 978.

ΙΙ. π

Ι
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πιειΙε ά,οίι Ρευτ Ρι·ονειιΕπ· οεττε ιιιυΙτἰιιι‹Μ όε

νετἱειΠτεε ςιιι,οι1 τεκτιετςυε άειι1ε Με οοΡἱεε?

Μετἰε σε ΡιιΒΙὶει-τ-εΙΜ οτἰΒἰπιεὶτεωει1τ ε1ιι,ι111ε

Ρεττὶε :Μ εεε οιιντε8εε ? Α-τ-εΙΜ ΜΜΜ Ρετ

ειιὶ1ε ευεΙειιτεε ευΡΡΙεπιειπε , ου ΒΜι1 ότοἱτ-Π

Ρετιτιἰε ὲι εεε εοΡἰετεε τΜ ἴεἱτε υπ εΙ.οΞκ άε εεε

ίεΒΙεε , ‹ὶε Με Ρτειιότε ου άε Με τε]ετει· , ε:

ετιίὶιι ιΜ Με εΙ1ειιι€ει·, εοἱτ επι Με οοι·τΞ8εεπιτ ,

εοἰτ επι γε]οιιτετιτ, εοἰτ ευ ευΡΡτὶιτιεπτ εΜ Μυ!

ΡτοΡτε ειιτοτὶτε? ()εττε άετηΜι·ε οΡΕΠΞοπΡε

τοἱτ εττε Μ ΡΙυε ΡτοΒεβΙε; απ· επι εοπιΡετειιτ

Με Μεπιιεετἰτε , σε ε,εΡεπ·εοἰτ @σε Με εο

Ρἰετεε·οιπ εουνετπ τεττεπε!ιό , εοΝ: Μ Ρεο

ΙοΒι1ε , εοἰτ Ι'ερἰΙοΒι1ε, εοἱτ ειπΒιι οτι ΡΙυε

ου τοοὶπιε €τειικΙ τιοπιΙπε ‹Μ ίεΒΜε. θα επ

ἀοἰτ εοπεΙιιτε ειπε εεε έετἰνειἰιιε εοΡΜΜ,

ου Ροιπ (Με επιεπειιτε τΙι1ἰ πε νοιιΙοὶειιΕ

τ1ιίυι1 εΒοὶε άεε Ρτοἀιιετὶοτιε τΪιπι ειιτευτ ,

συ ιΙυεΙΊιιείοἰε Ροιιτ Μαι· ΡτοΡτε εοτοΡτε ,

εΊιιιΙιιἰετοἰετιτ Ρειι έΜ Μ Ροε1έτἰΙό ετ θεε Ρεἰ

εεε ειιΉε ΡτόΡειτοἰεπτ απ:: δααπιαιζεεε ίιι€υτε;

ε”εετ εε :μή ε::ΡΠεΙυε Ροιπςυοἰ Η εε ττουνε

οτι εἰ 8τεπά ποαιΒτε (Μ πιεπιιιεετἱτε ὶτηΡετ

ῖειἰτε , εοπππε Η εε καινε ιΜε εἀὶτὶοπιε πεπι
ηι1εεε ετ πιυτὶΙεεε. τ

Ι.ε (Ξτειιά ά'Αυεεγ (π) ανεπεε υπ @Με εγε

 

(ι) Σου. Μ., τοτε. Ν, Ρ. Με, ει38.

1 «·. πε ·_

- ξ.-1 ·' αξ-α:1'Π· ·
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τειπε; Η εεευτε ‹με Με εεΡὶειεε εεε εοτιτ Ρε::

πήε ἀΉιεότει· ὸἰίίετετπεε Ρἰεεεε ετ1·ει18ει·εε

Ρετπιἰ Με ΜΜεε ἀεΜετἰε Ρειπ· άοιιι1ετ

μι” ‹Μ ντεὶεεωΒΙεηοε ε εεττε εεεεττἰου εξ

Ροιιι· Μ εοιπετήτ , Σε Οπιπιά ειυτοΙτ Μι πωπω

πιει· ετ ίεἰτε εοιπιεἱττε Με εετἰνεἰι1ε @ΗΜ

εουΡερπτιεἱτ ειτε Με ειυτευτε άε εεε εόπιτεε.

Αγειττηπε.8Μςε εε Ρομπ ἰωΡοττειιτ, οτι εε

Ραπ: Ιιιἰ ειεεοπΜι· ευευπεμεοπ·Βεπεε, Φω

τειιιί; ΡΜε εμε εεε πιειιιεε εεπτεε εε :επαυ

νεπιτ ιΜπε Ρτεε‹με τοιιε Με ι1ιε.ειιεετΜε ι:Μ

Γτετιεε ετ ά'Αη8Ιετει·τε. 0η πε ικα: ΡΜ"

πιει·, ωει!8τε τουτεε Με εΡΡετειιεεε ετ τουτεε

Με τεἱεοπιε- εμϊπι Ροιιποἱτ.εΡΡοττετ, :με Με

εοΡἱετεε όεε άειι:ι :ιετὶοιιεεἰετιΕ μι ε'επτειι

όι·ε Ρουτ εΒει18ετ σε ΡΙιιτὸτ Ραπ· ειι€ωεω

τω· Μ τιοπ:Βι·ε άεε ίειΒΙεε; ετ επ έ8ετά ὲι Μ.

εοπ·1·εεΡοιμΜπιεε μιτίειίπε @εε πιειτοεει·Με ετι

ΒΜἱε ετ ίτειιεοἱε, πίεετ-οιώ Ρειε Ϊοτεε όε τε

8ετάετ Ιεεεεεετιὶοιιε ‹Μ ΙΜ Οτειιιά εο111πιε

εΒὶπιέτἱΊυεε ετ ἰὶἰυεοἱτεε? Εη εάπιεττειι1τ Ροιιι·

επι π1οπ1επιτ εεε 1τιεπιεε εεεεττἰοιιε, πε Ρουπ

:·οἱτ-οπ με άεππετιάευ ἀεΡιιὶε ‹μεΙΜ εΡοειιιε

 

(π) ΤεΙΜε :με Μ Ζω' είε Ζ'Οί.νε!ε:, Ιεε.ΓεἙ›Ιἱειι:ι όιι

Ρτέ/αιιυ?ιέ , :Μ Μ Γειππιε πο-γέε , όιι ?ἰΖἰπἰπ επί αυοί2

ω: (7ιεσιιΖ ὰ :Μπάτη όιι Ρπιένιοιπ»ιε ςκἰ ·υί2 .κι Ρεπιπιε

ανω π:: ήπια” , :Μ Μ Ρί!ίε επαίππε , Με ΪειΒΙεε άι.ι

ΡΉΖω7ι ε! άκ· Ζ'Ε.α:ιυ·ύο2 , άιι ?Μάτι ε: ιία Ζωη: , εΙε.

Ω.
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πω: αιΙεΙΜσι1 ιΙε σοητεε συ σε ίαΙ:ΙΙαιά:ι έ όαηε

ιιιιε εσΙΜετΙσπ τΙε ίαΙ:Ιεε , Ρειιτ ιΜνειιΙι· Ια

Ρ1·ειινε άε Ια ίαΙεΙΒεατΙσιι ά'υπ :κιαπιιεστΙτ Ρ

Εἰ σε εγετεπιε ετσΙτ ῇαπσαἰε αιΙτηΙε , σα

Ρσυπ·σΙτ αΙστε τε8ατάει· Με ίαΒΜε άΈεσΡε (π)

ετ ‹Ιε ΡΙιεότε σσιωιπε αγαστ ότε αΙτότόεε ; σο.

Ρσιιττσἱτ :πέσω τε]ετε:· σσπιπιε Μιιι· εταιιΙ:

εττατι€ετεε , τσιπεε Με ΡΜσεε :Ματ Πε ω: επι

ΒεΙΙΙ Μιπε σιινταεεε , ετ (ΙΜ, ε'εΙσΕΒιταιιτ άιι

:μπω φίΙΙε ανσὶεπτ αἀσΡτε ,° ΡΙαΙεε:ιτ ασ Με

τευ1· Ραπ· Ια πιω-Στό ετ τασἰπιεκπ: εσυ αττειιτΙσι:.

Ρετεσσι1ε, ῇιιεσιι'α σεΙσια , σε ε'εετ σει·ταΙσε

:σαιτ Ιισα8Ιπε ‹ΙεΡεσεετ σιι”εΙΙεε Ματαἰεπιτ «Με

Ιαιιεεεωεπτ αττι·ΙΒιιεεε. Βεῇετσι1ε σε Ρσἰπτ ‹Ιε

ετΙΙ:ΜΙυε αιιεεἰ ει·τσιπέ«με πσυνεαυ, ετΡεπιεσπιε

@πεΜατἰε ανσἰτ'τταἀυἰτ ΜεΡε1Ιτε εστπεε ιιιΙΙ εε

ττσυνεπτ Ρατττ1ἰ Ιεε ΈαΒΙεε. ΕΙΜ Με ανσἰτ

Ιτσιινεε , εασε εΙσιπε, ιΙαι1ε Ι”στἰΒἰι1αΙ απεΙσὶε;

εΙΙε Με α ετσΙσεΙΙΙε ετ; σ1·ιιεε απο Με €τασεε

εΙε εοπ εεΡι·Ιτ ετ Με σΙιατικιεε σε Ια ΡσεεΙε ‹Ιε

εστι τεπσΡε. ΙΜ Οταιιά ά'Αιιεεχ Με εσεστε

Ι'εκὶετεσσε ιΙε Ια σσΙΙεετἰσπι σε ίαΒΙεε τταιἰιιἱτεε

επι ατι8ΙσΙε; Η αεειιτε ωεπιε ι1ιιε σεττε ρ1·ό

τειιεΙυε νει·εΙστι πίεετ σιίιπιε εσττε ‹Ιε σΙιατ

Ιαταπει·Ιε ΙΙττει·αΙτε ΜτΙ; επι ιιεαΒε άαπιε Με

ΧΙΙ° ετ ΧΙΙΙ° εΙεσΜε σὺ , ΡτεεεΙυε τσιι]συι·ε ,

 

(π) νοκ! επι· Εσορε , εσυ αττἰοΜ «Ιαπε Μ Βἰειἰστι

παΙτε «Μ ΒαχΜ. -
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επ πε Ροιινοιτ ΡιιΒΙιετ υπ οιιντεεεεεπε επ

ποπεετ (με ότοἰτ ΕτειΙιιΙΙ: πα ΙειΙ:ιπ ου πε

Γιιπ8Ιοιε· Ειι επει, Ια ΡΙιιε €τειιπε Ρετ

τἰε πε ποε επειεπε τοιπειπειετε , ΡεττἱεπΙἰε

τειιιεπι εειιιι πε ().ΙιετΙεπιει€πε ει: .π .Ιει-ΤιιΒΙε

Βοππε , είπτπιεπι πιιε Ιειιτε οπντεεεε εοπτ

ι:τιιπιιιιε τι.. πω.. ·

Μειε ε,εει: ιιπε 8τειππε ςπεετιοπ ρετιπι Ιεε

εενεπτε «με πε ε:ινοιτ ει εεε οιιντεΒεε επι:

)επιιιιε ειιιετε πεπε εεττε Ιεπεπε; ετ εοπππε

εειτε ππεειἰοπ π”ει Ρεε ότε πεΙιιιττιιε. ειιεει.

εετιειιεειπεπΙ: ειπ,εΙΙε Ιε πιετιτε , Ια πεειειοπ

πε Ι..ε θτεππ πιε ΡετοΙτ ιττεΠεεΙιιε ;)(ε)οπτετει

πιειπε πιι'εΙΙε.ιπε εειπΒΙε 2.6 ιποἱπε ττεε-Ι:ιε

εετπεε , Ριιιεππε Ι,οπ Ρεπτ Ρτοπιιιτε ΡΙπεἰειιτε

πεε οτΙεςιπιιιικ επι επι εετνι πε €πἰπε ε. ιιοε

ιιπειεπε ττοπνετεε. ΤεΙε εοπΙ: Ιεε εετιιε πε

θεοί-ιτε), πε ΜοπιποπτΙ·ι , Ιε ΟΙιτοπιππε πε

ΠΙιιιτΙειπεεπε πιι ίειπι τωΡΙΠ , ΓΙιἱειοἰτε ε..

$ιόδε πε Ττοἱε , Ρετ Βετεε Ιε ΡΙιτγειεπ ει;

Ρετ Μωβ πε πω; Ι'ΙιπειΒε πα πιοππε , Ιεε

Ττειιεε πε ΡΙιγειππε ει π”Ιιὶετοἱτε πειτπτεΙΙε

ιιιἰε επ =νετε ίτεπεοιε Ρετ ΡΙιτΙἱΡΡε πε ΤΙι.=ιπ,

θειιιτἰετ πε Μετι , θιιιΙΙεπιπε πε ΝοτπιιιππΙ'ε,

Οεκποπτ; μπε Ιε τεευειΙ πιι Οειετοχειπεπτ,

Ιε τοιπεπ πε ΒοΙοΡετΙιοε, ετε. (οι).

 

. (ι) ΓαύΖίαιω:, τσιπ. Π', π. ιθο.

(ε) Μ. πε Πι Βιιε. Πεε|ιετελε.ι· απ· Ζει· οιιυτα6>εε πε.:

Βειτπε.ε πι: ία Βτειαι;πε είπποτίεαίπε, τι. Μ.



σε Η ΟΤΙ (ΙΙΙ. _

ι

.ΤαΙιατισοτιτιο νοΙστιττοτε εεττε τΙτεστιεειστι ,

Ροτιτ Ρτστινοτ σιτε Ιοε ταΙιΙοε τΙε Ματιο εστιτ

ττατ:Ιτιιτεε τΙ”αΡτεε τιτιο νετειστι ατιΒΙστεε ττιιτ

οιττετσιτ σε εστι τεττιΡε εστιε Ιε ττττο σε Ρα!ιίω

άΈτσροΙ

Ετι ειτατττττιατιτ Ια ττιατιτοτε τΙοτιτ τιοττο ταου

Ιτετε ΡατΙε τΙο εε Ρετ·εοτιτιο , οτι τοττιαττττιοτα

ειτε εστι τιοττι ιι'ετσιτ Ραε Μιιτιο τΙο Ε'ταπσε

σοτιιττιο Ι'αττΙττττετιτ τοτιε Ιοε ΙιτοΒΙ·αΡΙιεε οτ

ΙιτΙειΙισοταΡΙιεε. ΕΙΙο τΙττ εοτιΙεττιοτιτ ττττ'εΙΙε

εεωτοττιιιιε Ματτο ετ τιιτ'οΙΙο οετ τιοε οτι

Ρτατιοο (τ). Δ

ΙΙ εετα ταετΙε τΙο ε'αΡετσοττοττ, οτι οστιετ·

τΙετατιτ Ιε τττιατττεττιε τοτε, τττι”οΙΙε έστινοττ

τΙατιε τιτι Ραδιε ετσι τι-οτοττ Ραε Ιο εἰοτι. σ°ετοττ

οτι ατισἰοτι τιεαΒε Ραττττἱ Ιοε Ρτεττιτοτε εστι

·ναιττε ττατιςοιε τΙΙα]ουτοτ α Ιετττ τιστιι οοΙτιι

τΙο Ια νιΙΙο οὐ Πε ανστετιτ ντι Ιε τοστ; τιοττο

εστιττιτττε ειττετσιτ πιέστε στιοε Ιοε αιιτειττε

Ιατττιε οτι τοτττΡε. στο τιο ττιατιτιιιοἰοτιτ @πιεσε

ο ιτε 'τΙε ετοιοτιτ ιιοε οτι Ρ'τατισο οτι ετιτι ά ε

ΑτιΒΙοτοττε. Ματε Ιστετττι”τιτι τΙε ττοε ττοτινετοε

εοτινοἱτ τΙατιε εα Ρατττε στι τΙατιε τττιε ατιττε

Ρτοντιισε ότι τοττατιττιο. τιιιΙΙΙ οστινσττ τΙατιε

στη ι τι Ι Ι
Ια Ια Ότο ιτε εστι ατε, Ι ο εε τΙεσιτ ιτε

εττε τιο οτι ΙΙ'τατισο. Αιτιετ Ιοε νετε σΙε Ματιε

 

(τ) νοτια Ια ΟσττοΙτιειοτι τΙοε ττιΙιΙοε, τι. τ ετ ετή

ΊΗΠτττ'ιτ

τ
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ΦΠ νἱεηοεοΙ: ‹ΙΙἐΙτε ταΡΡοττεε , οοτιἱὶτπιειιτ

ιΙιι'εΙΙε ανοΙτ εοωΡοεεεεε ουνταΒεε εΙατιε οτι

Ρα)·ε ετταο8ει· άουτ Ια ΡΙοε ΒταοτΙε ΡαττΙε

ιΙεε Ι1αΙ:Ιταιιτε ΡατΙοἰεοτ ετ ειιΙτΙνοἰεοτ Ια

ΙαοΒιιε ετ Ια ΙΙΙτετατοτε ίταοεοΙεε. (Πι τυοι1νετ

υοε οοιπτέε ιΙαοε ΙαοοεΙΙε οείτε Ιαι1Βιιε Με

ΡΙοε επ υεαΒε οιίετι ΑοΒΙετεττε ? Μαι·Ιε πε

εε ἀΙτ πεε επ Γταοοε απο Ρουι· ενΙτει· ιΙ”εττε

εοπίοοςΙιιε ανεο Με ττοιινετεε αι18Ιο-οοι·

11ιαοιΙε , ετ Ρειιτ-εττε αι1εεΙ Ροιπ ιΙοοοει· ΡΙι1ε

ιΙΊιοΡοι·ται1εε α εεε ΡτοάιιοτΙοοε. Νε νοΙΙ:

οτι Ραε θοετοεε ‹Ιε Ροητ-$αΙοτε-Μακευεε

απο εετίνοΙΙ; α Παητοι·βει·γ άαι1ε Μ ΧΙΙε

εΜεΙε , Ρτενεοἱι· εεε αιιιΙΙτειιτε ετ εεε Μο

τειιι·ε οιιΙΙΙ εετ Ρε ΙΙ·αοεοΙε, ετ ου'αΙιιεΙ

εεε εει·ΙΙ:ε τΙοἰνειπ εττε ΡΙιιε εεΗπιεε Ραπ· Ια

εοττεετΙοο ετ Ρατ Ια Ροτετε (Ια ετγΙε (π). _

ΙΜ θταηἀ°ὰ'Δοεεγ, απο ωαΙΙιεοτειιεεωεοτ

πε οἰτε 3ατοαΙε , α εΙΙτ εαοε αυοιιοε Ρι·ει.ινε ,

εμε Ραπτή Ιεε Ροέ5τεε · Β·αιιοοΙε τΙυ ΧΙΙΙε

εΜεΙε , ΙΙ ετοΙτ τΙ”ιιεαΒε τΙ"αποοοοετ Ιευτε Ρεο

τΙοετΙοοε εοιοπιε εταοτ τταάοΙτεε ιΙε Γατι

ἔΙοἰε. Πιιε εεκοΒΙαΙ›Μ αεεεττἰοτ1 αιπόΙτ ού

πεεεεεαΙτειοεοτ θττε αΡΡυ)τεε Ραπ· οιιεΙε;ιιιεε

τεωοἰ8οαΒεε. Μ. ‹Ιε Ια Βυε ετ-πιο.ἰ ο”ανοοε

 

( π) Ετατ σ.Ιε Ια Ροόεἰε Γταιιεοἰεε άαπε Με ?ΠΜ ετ ΧΙΙΙθ

εΙεεΙεε, Ρ. α?ι7-αΙΙο. ·

Ι



Μ ΗΟ 'Ι' Ι Ο Ε.

Ριι ἀεσοιιντἱι· συε άειιιι εστἰνειἰιιε :μή ἀέ

σΜι·ειιτ ενοἰι· ΕΜ ιιεε νει·ειοιιε ά'ειΡτεε ἀεε

οιιντε8εε ειι€Ισιε.

Ι..'ιιιι σετ θεοίίι·ο), θεἱπιειι, σὸιιτεπιΡοτεἰιι

δια σε!εΒι·ε ΒοΒευτ Ψεισε σοι , άειιιε Μ· ΧΙΙ"'

ειεσΜ , σοιιιΡοεα ιιιιε πωεω κά:: εσάς απἔἰσ

.τα.ι·οπ.τ επι νετε ιι·ειτισοιε; ιιοιι-εειιΙειιιειιτ Η

ειιιιοτισε εινοιι· Ριιιεό τΜιιε Με ιιιετιιιεστιτε :ιτι

ΒΙοἰε ετ @εεε , ιιιειε Η σιτε ειισοι·ε Με Ρετ

εοι·ιιιεε σοὶ στα Βἰεπ νοιιΙιι Με Ιω σοπιιιιιι

Μεσα. Η τεΡΡοττε απο ιιι·ιε ειττειιτἱοιι

πιὶιιιιτἱειιεε Με άιίΠσιι1τόε εποε ιιοπιΒτε σιιΉ

Ιω κι ίειΙΙιι“ειιτιιιοιστει· Ροιιτ Ρ·.ιι·νετιιι· ει εε Με

Ρι·οσιιτετ. ζΙε τισ Ρειιεε Ρεε σιι,ειΡι·εε ε”εττ·ε

ει:ΡΙιεΙυε ειιιεει σειτόΡοτιςιιεπισιιτ , οτι εοἰΙ:

τειιτέ ι:Μ ιιἱει· Μ τεσιτ άε θεοίΐτογ θειιτιιειτέ

απ· ιιτιε Ρειττἰε άσε οιιντε8εε σοιιειιΠόε Ρετ σε

Ροέτε εετ Ρειι·νειιιιε _ξιιεσιι'ε πιεσε, ετ Γοιι

εειἱτ @σε Ϊειιτι·ε Ρειττιε ει εικιετέ. ι

Δι;ιοΡτετ ιιιιε ΡετεἰΙΜ οΡἰιιἱοτι , σε εει·οΗ:

σοιιεεστετ πιο εσεΡτἱσἱειιιε Μει-ΐοιε ιιιιιιετε ει;

άειιι€ει·ειιι: ειιτ Με £ἐι1ιοἱἔιιε€εε άσε ειιτευτε

ειιισιετιε.

Πειυττε Ρσετε εμέ επ ειιιεει ενοἱι· ττειάιιιτ

ιΜ ΓειιιΒΙοιε , σετ Μει·ιε εΙΙε-ωεπιε. Εκ Ρετ

Μπιτ ά'ΕεοΡε, εΙΜ Ρτενἰειιτ σιι,ιιιι τοἰ ά,Αι·ι

ΒΙετει·ι·ε ιιγιιιιτ ττεὸιιἰτ σετ ειιιτειιι· @σε Ια



Ν Ο Τ Ι Ο Β. αδ

ΙειιΒ·ιιε εΜεοιι μι”, εΙΜ ε'εετ εεινιε εε εεττε

νει·ειοιι Ροιιι· ισειιι·ε Μ εἰειιιιε . 1

Οιι πε Ρειιτ άοιιε εοιιιεειετ Ι'ειιἰετειιεε εε

εει:τε νετειοιι ειι επι€Μιε; Ροιιι·ιμοι εε Ρευ

ΡΙε ιι'ειιιι·οιτ-ιΙ με ευ ιιιιε εοΙΜετιοιι εε ίεΒΜε

εει·ιτεε άειιιε εε ΜτιΒιιε ? @πει εετΜ Ιι1τόι·ιιιειιι·

‹μὶ νοιιτ1τοιτ εοιιτειιιι· ιιιι ενιε εειιιΒΜΒΜ Ρ

ε Ροιιαμοι ιιε με ετοιι·ε επι τειιιοιειαεΒε

ε'ιιιι Ροετε ‹μἰ εεειιι;ε ενοιι· ιι·ειάιιιτ εεε ιε

ΒΜε ἀἶειριὲε ιιιι οτἰἔἰιιειΙ ειιιΒΙοιεετ ιμι εειιιΒΜ

ιιιειιιε ε,εΡΡΙειιειτ τΜ εε 2ι·εινειιΙ; ι19ειιιτοιι-ιΙ

Ρ.ειε ττοιινε Βιειι Ρ1ιιε ‹ἱ'ενειτιτεἔεε ει: εε Βιιοιι·ε

ε Ρειεεει· Ροιιι· Γειιιτειιτ, εΉ Γείιτ ότε τεεΙΜ

ιιιειιτ? Ετι ειιΡΡοειιιιτ ιιιέιιιιε ‹με εεε Μειώ

Β'Πθ8θ ιπε εοιτ με ειιΗιεειιιτ, Η εετ ΒιειΜ εε

εοιιετιιτει· Μ νει·ιι:ε Ρετ διιιιττεε ιτιογειιε. Πε

ιιιειιιιιεει·ιτ «Μ πιαεεωπ Βι·ιΜππΣεαπι (ε) εεε

τιειιτ Ιει_ΡΙιιε Βι·ειιιάε ρει·τιε τΜε ίιιΒΜε :ΓΕ

εοΙιε επι Μτιιι. Βειιε Μ Ρι·εετιιΒιιιε, Η εετ επ

εκρι·εεεειτιειιτ ετ επι τει·ιιιεε ἔστι εΙειιι·ε (μ'εΙΙεε

ειιτ ότε ττειιιιιτεε ειι ειιι€Ιοιε. Πεετιτιιτε εε

εε ιιιετιιιεετιτ εετ εμ εοιιιιιιειιεειιιειιι: άιι

ΧΙΠε ειεεΜ , τειιιΡε οὐ Ποτιεεοιτ Μιιιιιε; ετ Μ

εοΡιετε εει·ινιιτιι: επι Μτιιι , επι ιιε Ρειιτ Μ

 

(ι) ΙΜ ττειιιεΙιιτε ριιἱε εε Διι8Μἰι

Ετ Με Με :Με ειι Ρι·ειιιεειι.

ΟοπεΖιιεἰοπ , να: η ετ ι8.

(η Ν) ω , ιι. και. `

ι



αδ Ν Ο Τ Ι Ο Ε.

εσιιΡεσιιιιει· ἀ'ετι`ανσιι· ιιιιΡσεε , Ισι·εςιιε,

εσιιε ιιιι Ρσἱιιτ «Μ νιιε Ιιιετστιτιιιε , ΙΙ α ΜΗ

ιιιειιτἱοιι έΜ Ια νει·εισιι αιιΒΙσιεε.

ΕΠ εκαιιιιιιαιιτ ανεσ αιτειιτιστι Με ίαΙιΙεε ‹Ιε

ιισιι·ε Ρσετε , στι άεσοιιντε ειιεεπιειιτΙα Ρι·ειινε

ιιιι,εΙΜε σιιτ ότε Ι:ιαάιιιτεε ιΙε Ι'αιι€Ισιε. Πα

Ι:ιστά ιι γ εεΙ: εοιινειιτ ίαΙτ ιιιειιτΙσιι ιΜε οσιτι

τεε ετ ‹Ιε Ιειιτε )ιι€εε, :Με 8ι·αιιιΙεε αεεειιιΙιΙεεε

Ροιιι· ι·ειιεΙτε Ια )ιιετισε , ἀεε οι·ιΙσιιιιαιισεε

τσ)ιαΙεε (Ιω ειι εισιετιτ ειιιαιιεεε, ω; ΩιιεΙ

μι”, αιιττε εμε ΙΙΑιι€Ιετει·τε, ετσΙΙ: τΙινιεε επι

εσιιιτέε Ρ ΟιιεΙ αιιττε Ραγε ρσεεεάσιτ (Μ εειιι

ΙιΙαΒΜε ειαΙιΙιεεειιιειιιε ? νεοι-σκι ιιιιε Ρι·ειινε

ΡΙιιε εσιι.ναιιισαιιτε? Ι)ιιιιε εα τταάιιετισιι επι

νειε ίι·αιιεσιε, Μαιιε α εσιιεεινό ΡΙυειευτε

ειιΡτεεεισιιε ι·Ιε Ι'οιΙΒιιιαΙ αιι€Ισιε. ΤεΙε εσιιτ

Με ωστε ΨεΜε (π), Ψι2°εοσω (α), (ἔπινε (δ),
ί/εώεε ει; ΙΙ/Φω (ή) ,Ι ΡΙ/αεεεί ετ αιιιτεε.

Μαιε ΙΙ πιο εεπιΙιΙε ασε σεττε εσΙΙεσπισιι ιΙε

ί-αΙιΙεε τΙΈεορε Ρι·όεειιτε ιιιι ιΜ8ι·έ ιΙ'ιιιτετετ

ετ σε όιΗισιιΙτέ ιιιίιιιΙπιειιτ ΡΙυε ιιιιΡστιαιιτ,

ετ επι τεεΙαιιιε Βιειι αιιττειιιετιτ Ι'αιτειιτισιι ,

ι:1ιιε Με εσιι)εστιιιεε ‹Ιε Μ: (Παπά εΙ`Αιιεε)ι.

 

(ι) ΡεΙιΜ ιΙε Ι'.4ιιςΖε α άι: Ια ('οι·πεί!!ε , πι" ΧΙΙΙ.

(α) ΡαΙιΙε (Με πω· δοιι|ιειίΔε, τι” Μαν.

(3) ΕαΙιΙε ‹Ιιι Ζ.ωφ ε! ιἰε ί'Εεσατε;ο2, πιο ΕΤΗ.

(η) Μειιιε ΜΒΜ , πιο ΜΗ.

(5) ΓαΙιΙε ‹Ιε Ια δοιιι·Δ· ε: έ:: Ια Επεποπί!Ιε , πι" ΙΙΙ.



Ρ ΒΙΟΤΙΠΒ. η

()εττε εοΙΙεοτἰοπ έτοιτ-εΙΙε ππετταπιιετΙοπ

ΗπεΙε πιι ίαΙσπΙιετε μα? Επ τΙπεΙ τειπΡε ετ

Ρατ πιπα-τ-εΙΙε ότε ίαιτε? Ματιε α-τ-εΙΙε ειιινι

ΙΙττεταΙεπιεπτ εεττε νετειοιι ?Ρεπτ-εττε πιι”αιι

Ρτεπιἰετ αΡετειι , εεε πιιεετἱοπε Ροιιττοπτ

Ρατοἱττε πεΡΙαεέεε ; πιαΙε ]ε Ρεπεε πω: Ιειιτ

πιεειιεειοπ Ρτοπνετα πιι(εΙΙεε οπτ πεε τατι

Ροττε ιπτιιπεε εινα: Ι'Ιιιετοἰτε Ιιττεταιτε πεε

Νοτιπαππε ετ ΑπεΙο-Ποτπιαππε, ετ ανεο Ια

νἱε Ρτινεε πε ποττε Ροετε; πεε-Ιοτε εΙΙεε πε

εει·οπτ Ροἰιιτ ντεεατπεεε εοπιιπε ετταπΒετεε

παπε ιιπε ποτιοε επι· Ιεε οιινταπεε πε Ματιε.

Σα εοΙΙεοτιοπ πεε ΪαΙιΙεε πΊἱεοΡε , πιά

Ραεεοιτ Ροιιτ εττε Ια ΡΙυε εοιπΡΙετε , εετ,

]ε ετοιε , Ι'επιτιοπ ΡιιΙ)Ιιεε α Γταποτοττ επ

ιδιο, Ρατ ΝενεΙετ, ετ ι·ειιπΡτιπιεε επ ιθθο,

τΙιιι τεπτετιπε 297 ίαΙ)Ιεε. Εεε ιπαιιιιεετἰτε ,

ταπτ απ8Ιοιε εεε Ιταπεοἰε , παπε ΙεεπιιεΙε

εε ττοιινε Ια τταππετΙοπ πε Ματιε, π,ειι εσπ

τιεππεπτ πιω· εεπτ ττοιε , ποπτ ττεπτε-ππε

εεπΙετπεπτ αΡΡαττὶειιπεπτ α ΕεοΡε. 1)οπο

εΙΙε π'α Ραε τταπιπτ εετ αιιτειιτ επ επτἱετ,

Ρατεε πιιε Ια νετειοπ απΒΙοἰεε ππ'εΙΙε ανοἱτ

εοπεπΙτεε Π°εωΙτ Ραειιπε τταπποτἰοπ εοπι

ΡΙετε πιι ίαΙιπΙιετε έρεε. ΙΙ Ρατοἱτ ιπεπιε `ππε

ε,ετοΙτ υπ τεειιεἰΙ οιι ΡΙπτὁτ ιιπε εοιιιΡιΙα

ποπ πε πἰνετε αυτειιτε, παπε ΙαπιιεΙΙε τΙπεΙ

πυεε-ιιπεε πεε τ:ιΙιΙεε π”ΕεοΡε ανοἰεπτ ότε

ιπεότεεε. ()εΡεππαπτ Ματἰε α ἰπτἰτιιΙε εοπ

Ι

Ι

-ω·

ι



έδ Ν ΟΤΙ(ΙΕ.

οιιντα8ε ίε Βίτ σ”Γ.τορετ σσ ίεΒίντε σίΈ'.τοΡε.

ΕΙΙε Ρτεντετττ πιέστε σσ”εΙΙο ττατιεΙατα σε τα

ΙισΙτετε οτι Ιαττ8σο τοττιαττε; οΙΙε ε'ιττιαστττα,

εατιε σοστο , ττασσττε τοεΙΙοτττετιτ Ι'αστεστ

ΡΙιτισττοτι, οτ Ισ στστ ανεσ σ'αιιτατιτ ΡΙσε σε

τατεστι σιτε Ι,οττ8ἱτταΙ Ιατιτι Ροττσιτ Ισ τττοτττε

ττττο. 0ο σσι σσττ ασΙιενετ σε Ιονοτ Ια στο

ΒσσΙτε , σ”οετ σσε Ιε ττιατισεστιτ σετα σιτε τεσ

τετττιο , εστνατιτ Ι'ττιττοσσστιστι , σττιστταστο

ετιτ ταΙιΙεε ετ ταΙιΙτασιτ, σ'ατιστσ ττασττττε οτι

Ρτσεο Ιατιτιο , Ρστε οτι Ρτσεε αττΒΙοτεε. Παττε

σε ττιατισεστιτ σοττιτττε σατιε σουτ στή ΟΟΠτ

ττοτττιετιτ Ια νετετοιι σε Ματτε, ΙΙ εε ττοσνε

ΙιεαιισσσΡ σε ταΙιΙεε οτ σο ταΙιΙτασιτ αττττΙισσε

α ΙΙεοΡο, στή ττ”στιτ ιατττατε Ρσ οττο οσττιΡο

εεε Ρατ σε εατσε. .ϊ'αιοστεται σιτε ετ Ι'οτι σοσι

Ρατε Ιοε ταΙιΙεε σττἰ Ιστ εστιτ ατττἰΙισοεε ανοσ

σοΙΙεε σοι στ:ιτ στο ττττεεε οτι νοτε Ρατ Ματτε,

στι ε'αΡετσοντα Ισιετττστ σσε εεε σεττιτοτοε

τιο Ρεττνετιτ οττο τεΒατσοοε σσττιτττο σιτε νοτ

εἰοττ ΙιττοταΙε σοε Ρτεττττετοε. Εεε τεσιτε σε

Ματιο εστιτ Ιιτειτ ΡΙσε σιτσοτιετατιστοε σσε σειστ

σ'ΙΙ)εσΡε ; εεε τετΙοιτιστιε ττισταΙοε σσ εστι @στο

σε ττιοταΙιεετ εστττ Ιιτετι σιττοτετττε, Ρστεσσ”ιΙε

εε ταΡΡοττετττ τοστοστε αστε αΙισε στι Βοσ

νετιιοτττετττ τοοσαΙ; εα ττιατιτοτε εε ταΡΡτοσΙιε

ΙιεασσσσΡ ΡΙσε σε ΡΙιεστ·ε σιτε σε Ι'εσττναιτι

στοσ.

ΙΙ εετ ίαστΙο σε εε σστιναἱτιστο σε σεττο νό



ΡΙΟΤΙΟΕ. α9

ι·Ιιε επ εοιπΡαταπτ Με επ]ειε ιι·αιτέε Ραπ· Μ

ΪαΒιιΙἰετε ι·οιπαιπ ανα: εειιι( (Μ Μαιιε. ΙΙ εει·α

ε8αΙειπεπι: ίαοιΙε, αΡτεε Ια ΡΙιιε Μεει·ε ατιεπ

ποπ ε( α ΙΙΙιιει:αιπ ιπειπε , (Μ ε'αΡειοενοιι·

(με Μ Ροετε αιι€Ιο-ποι·ιιιαπ(Ι ανοἰτ εοπε Ιεε

μια Με Ρι·ο(Ιιιειιοιιε (Μ Ι”αΙΙ.ι·αποΙιι (Παπ

Βιιετε , εἰ: (1ιι”ειι ΡΙιιεἰειιτε επ(Ιι·οιτε ΙΙ α Ιπτά

ταΙειπειιι: ι;ι·α(ΙιιιτΙεε ίαΙιΜε (1ιι'ΙΙ Ιοί α Ρι·ιεεε.

.Μ εαἰε (ιιι,οπ Ροιιτι·αε'εΙενει· οοπιτε (πειτε
· ο . ο

αεεει·ιιοπ , (Ιιι”οπ οΙηεετετα (με Με (ιειινι·εε

(Μ ΡΙιε(Ιιε π,οπτ (αι-ε (Ιεοοιινεττεε (με νετε

Ια 611 (Ια :Με εἰεοΙε Πειτε οΙπεοτιοπ

ε( ΡΙπειειιι·ε αιιι:τεε (ιιι”οπ Ροιιι·1·οϋ; ίαιτε επ

οοτε, πε Ρειινεπι (Ιειι·πιτε Ιεειιιο(ΙΙε (1ιι,οπ

α (Μ οτοἰτε (με Ματἰε α εοππιι Μ ίαΙιιιΙΙετε

ι·οιτιαιπ, (Ια ιποἱπε Ραι· Ια νει·ειοπ (Μ Βο

ιπιιΙιιε. .

Οπ :πε Μια εαπε (Ιοπτε οΙιεει·νει· (με Μα

Τα α Ριενεπιι (με Ια νει·ειοπ απΒΙοἱεε (Μπιτ

 

(π) .Ιοαππ. ΒοττΙοΙι. , 8αιπιιεΙ 8εΙπναΙιε, Ρ&α>άι·ί, .έα

81ι.πί ίιύετιί. .Γαύια!ατιυπ .4Ξεορίαπαιπ , ειο. Βι·ιιπενι€αε

ιδοδ , ιιι-80 , πιώ. ι" , Νοτίιία Ζί22επιπΕι κα: Ρ|ιαε·άτο ,

Ρ. α5-3ο ε( δι).

νοχεα επεοι·ε (Ιι·οεΙεγ , 7/ίε α.: Ρι”επε οι Γ:·απεοιε

Ρί:|ιοιι, Ρατἰε ι756 , ἱπ-ια , Μπι. Π, Ρ. Με ; Μέπιοἰιεε

πο· ?'τυχε.ι, Ισια. π", Ρ. ?πει Β3Μέκπέτίιίεε Ττο]εππε.ι·,

πουν. «ει. , Ραι·Ιε 1811 , Μπι. ι" , Ρ. αδο; ΝΜετοπ,

Μέπιοίτε.ι· μπα· .ι·ει·υιϋ· ὰ Ι'|ιάσιεύε (Με λοιππιεσ ί!!ισιται ,

τσιπ. Μ, Ρ. Η.

ί

η



3ο ε: απο ε. Ε

εΙΜ τι ΜΗ ιιεεεε,στοιτ ιιτισ ττεἀαστἰοιι (Μ σιτε;;

πιειἰε οτι τσΡιι(Ιυετε (Μιτιοτ(τ (με Με ΜΜΜ

(Μ Ρτιεότε Ρσιινετιτ Ρτειι(ιτε Μ τιοτιι (Πἔεορε,

Ριιιε(ιιισ Γει1τσ(ιι· Μ (Πτ Ι(ιι-ιιιειτισ στι τότε ότι

ΡτοΙοΒιιε (ι) ; ετιετιιτε , (;Ιιιοι(ιιισ Μετἱε είιτ

Ρειιτ-εττε ευτειιιτ (Μ ἔστι στ (Γιαιε8ιτιειτιοτι

@σε Μ Ροέτε Μτιτι , (με τιτΗΜ ΡτιτιοιΡεΜπιστιτ
Ρετ· Γε1σ8ετισσ ετ Μτσοττεστἰοτι, (Με τι,ενοιτ

Ρεε Γιιιεττυστἱοτι τιεσεεεειτε Ρουι· (ἰἰετἰιιἔυετ,

επ Ρι·στιιιετ· εΡετσιι , (ιιισΙΜ στοιτ Μ Ρτ·ο(Μ(:

τι(ιτι (Μ ΡΙιε(Ιτσ οτι σεΙΜ (Μ Ϊεετἰνεἰτι 8τεσΩιισι(1ιιεε Μεστε (ἰσνεΙοΡΡεττιετιτε νοτιτ

τοιιτιιιτ Μ Ρτ·σιινε (Μ σε (με Γενειτισε. Βετιε

εστι ΡτοΙοτειιε , "Μειτισ Ρτενισιιτ (με Με τετιΜε

(ιιι'σΙΜ ττει(Μιτ (Μ ΓετιἔΙοιε , τ Γενοἰετιτ (πε

(Με (Μ ἔτσε στι Μτιιι Ρετ ΕεοΡε; Ριιιε σιτε

ττιστ στι νετε Με ΜΙ:Με (Μ Β(ιεα/ 9αίαε:ιε2ε ὰ

ία Με.(.τε,· (Μ Ζ)σιευ· 9αι1/εάπε ρεπείαπε Ζε δα

τέτττε,Ιε Βιζ(Ρατε (ία Μοίπε ε( άι( Ρδ]αναπ ει(

.σα/ετ (Ζε [α Βέόίε, (Μ Σία: στα αε.(στπόία εστι

Ρ(πίεπιστπ, στο. ()εττσε,ενσε Μ Ρσιι (Μ εστι

τιοιεεετισε (μι,σΙΙε Ροιινοιτ (Με (Μ Πιιετοἰτε

ετισἰειιτιε, Η ω( (έτοιτ ιττιΡοεεΠοΜ (Ϊἰ8τιοτετ·

(με Μ Ιιστι ΕεοΡε σε Ρουνοιτ ενοττ ευευτιε

 

. (τ) (4Εεορασ (Παοκ ,. ?παπι πιαΙσπ(ιιπ π(7ιετίι,

Ηαπ(: εμ; Ρο!ίνί , υεπιειω· .νεπακίίε, ω.

. . Δ . ·. σ . ·Ρ|ι(ε(Ιτ. ΡτοΙοέ(. ἰι?›. τ".

(ε) Ρ20Ιοει1ε (Με τ'ειΒΙεε (Μ Μ(ιτισ. |
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ιιστισιι. ειιτ Μ ιιιεεεε, Μ Ρειτιισιε, Μι ΒιιιΙε ,Μ

εαιτειιιε, Με ΡειτΜπιειιτε , Με επεσε νεεεειιιι: ,

ει; ειιιττεε ειισεεε ἱτινειιτεεε σε ι;ιιιεεε ευ ιιεει€ε

σε εσιιιιιιεε Βιετι ΜιιΒ - τειιτιΡε ιιΡι·εε μι.

Με , εε άειιιειιιάει·ε-τ-σια , ι:ΙιιεΙΙε ετσιτ εείτε

νετεισιι ειι€Ισιεε όσοι; ε,εετ εετνιε Μετιε? ΙΙ

εει: άιίΒειΙε σε τεΡσιι‹Ιτε Ρσεἱτἱνειιιειιι ιι εεε

κμεετισιι ειιιεει ειιισεττειεεεετε ; εεΡειιτΜιιτ ,

Ρετ ‹μεΙ‹μεε ΤθΠΠΠ'(1Πθ8 , Μ Με εεειιγετ ‹Μ

1°εεωιω.

Μι ιὅτιιτιιἰε τέΡιιτετισιι_ά'ΕεεΡε ειι8ει€ειι ΡΜ

εὶειιτε εετινειιιε Μτιιιε άιι ιιισ)τειι εΒε , ἑι Ρυ

ΒΠετ (Με εσΙΜετισιιε «Μ ί:.ιΒΙεε εσιιε εσιι πισω;

ει: :Με ιμΌιι πε όσιι€ΐιτ Ρειε (μ,εΙΜε Ιιιι ετι

Ρεττιιιεεειιτ , Με Βιιιεεειτεε ειιτειιτ εσιιι ιΓΡ

Βιιτε ειιττετ ιιιι ιισιιιΒτε Ριιιε σε πισιιιε Βτειιιά

εε *ΙΜε (με ενοιτ εσιτιΡσεεεε. Ρ:ιτιιιι εεε

εστιιΡιΜτεστε , στι τεπι:ιιτειιε ΒοιιιιιΙιιε , Αε

ειιιε Βετιιιιτάιιε , δώσε , ετ ΡΙιιειειιτε ειιιττεε

ιμι στιτ 8ειτόε Ϊειιισιιγιιιε. ` _

Ιιε Ρτετιιἱετ, επι εετ Μ ΡΙιιε εεΙεστε , ε.

(Μιά εεε ΜΙ:Με ἑτεσιι ΕΜ ΤΠεετιιιιιε; ιΙ.)ι επι

:ι ειιεττε-νιιι€τε εετἰτεε ειι Ρτσεε Μτιιιε, (Μπιτ

Μ ΡΙιιε επεσε Ρειττιε εετ ττειι:ιιιιτε άΈεοΡε ότι

(Μ ΡΙιετιι·ε. Βιιιιιειιιε Με ΡιιΒΙιει νετε Μι Επι

ει” :σε ειεεΜ ; Ε'τεάει·ιε ΠιΜιιτιιιε ειι ει

άοιιιιε ιιιιε εάιτιστι ε Βεγάε, ειι ι·7σ9, εινα:

εμειιμεε ιιστεε ειιτιειιεεε ετ ιιιτέτεεεειιτεε.

(Με άειικ εάιτισιιε σει; ότε είίεεεεε Ρετ εεΠε

1



ει ιτσι·ιοιι.

(ιιιι α (Με ΡιιΙιΙιεε α Ια ειιιτε (Ιιι ΡΙιε(Ιι·ε μι·

Μ. Ρι·(έ(Ιετιε $εΙικναΙιΙι (ι). ΙΙ'αΙιι·ιειιιε , (ιιιι

ιιΊινοιτ εσιιιιιι (με εσιιιαιιιε ίαΙιΙεε (Μ Βο

ιιιιιΙιιε, (Πι (ιιι'εΙΜε ότοιειιι: εσιιιΡσεεεε (Μ

Ριιιε ΡΙιιε (Μ 5σσ αιιε (ε).

Παιιε εσιι ιιιτισ(Ιιιετισιι , Μαι·ιε Ραι·Ιε (Μ σε

ΒσιιιιιΙιιει (Μ εσιι ΗΜ, ετ (ΜΜΜ αυ Ρι·ειιιιει·

Μ τιττε (ΙειιιΡει·ειιι·. ΑΡι·εε ανοιι· Μι( ι·ειιιαι·

(μια εσιιιΙ;ιιειι (Ι'αναιιταΒεε ΙΙ ι·(·ΞειιΙτε σουτ

Με Ιισπιπιεε ιιιετι·ιιιτε (ιιιἰ Ρειινειιτ ε,σε(:ιι

Ρετ α ειιτι·αιι·ε (Μιιε Με σιινι·αΒεε (Με ατι(:ιειιε

ΡΙ;ιιΙσεσΡΙιεε, Με Ρι·σνει·Ιιεε , Με εειιτειιεεε ,

Με ίαΙιΙεε, Με ιιισι·αΙιτ(έε (ιιι'ιΙε (ισιιτιειιιιειιι:

Ρσιιι· Ι”ιιιε!;ι·ιι(:τισιι (Μ Ιειιι·ε εειιιΙιΙαΙιΙεε , αίιιι

(Μ Με εσιι(Ιιιιι(ε (Ιαιιε Με εειιτΙει·ε (Μ Ια νιε

ε( Με αιιιειιει· α Ια νει·τιι , εΙΙε α)σιιτε (με

Ι'ειιιΡει·ειιι· ΒσιιιιιΙιιε ει. ειιἰνι εε ΡΙαιι @εε

ειισσεε Ρσιιι· ιε8Μι Ια (:σιι(Ιιιιτε ε( Με αστισιιε

(Μ εστι ΗΜ. νΙιισειιι: (Μ Βεαιιναιε , (:σιι(επι

Ρσι·αιιι (Μ Μαι·Ιε, ει( αιιεει ιιιετιιισιι (Μ σε

 

(ι) νσγει Ια ιιο(Με ειιι· ΒσιιιιιΙιιε , (ιοί εε ιι·σιινε α

Ια ειιἱιε (Μ εεΙΜ-εΙ. Ι

ΒιἘἰἰοΣΪιε(·α Ιαιἰπα, ΙΜ. ιι, σα!» ΙΙΙ.

Σε πιαιιιιεει·Ιτ (Ιιι ιιιιιεει.ιιιι Βι·Ιταιιιιι(:ιιιιι , τι" ιδ , Δ.

ΙΙΙΙ, εστιτΙειιτ (:ιιι(ιιιαιιτε-ειι( ίαΙιΙεε (ιιιι σα( ότε ό(:ι·ιτεε

νει·ε Μ (:οιιιιιιειισειιιειιτ (Ιιι ΧΙΙΙΙ εΜ(:Ιε. ΙΙ εετ (ιιιιισιι(:ε

(Ιαιιε Ια Ρι·εία(:ε, (ιιι'εΙΙεε στι: ότε ιι·(ι(ιιιΙιεε (Μ ει·(ιε επι

Ιαιιιι μι· Ι'ειιιΡει·ειιι· ΒοιιιιιΙι.ιε.
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ΒοπιπΙπε ετ ε.. εεε ίεΙιΙεε ΡεΙιτΙεΙπε ετ

Μ. ΒοτιννεΒΙ) (ε) εοπνιεππεπτ έπαΙεπιεπτ ππε

πετ έετιναιπ ε Ι:ιεαπεοπΡ ἱιπἰτε ΡΙιεπτε , ετ

ππ'ἰΙ α εοπεετνε τπειπε ]πεππΈι εεε ειιΡτεε

ειοπε.

()ιιεΙ ετοΙτ εε ΒοπιπΙιιε ππαΙΙΒε π'επιΡε

τεπτ Ρ Βτοιτ-εε Ιε πετπιετ εοιινετειιι πε εε

ποπι ππι Ροττοιτ επεοτε εεΙπἰ π'ΑιιέπετπΙπε ?

Ετοιτ-εε ΒοτππΙπε Ιε ἔταιππιεἰτἰεπ ποιιτ ππεΙ

ππεε εετἱναἱπε οπτ ίεΙτ ιπεπτἱοπ? Πεττε πιε

επεεἰοπ ττοπνετα εε ΡΙεεε ε Ια επιτε πε Ια Ρτε

Ειπε επι· Ιεε τεΙ:Ιεε.|

ΙΙ εετ νταιεειπΙ:ΙεΙ:ιΙε ππε Ιε τεεπεἰΙ οτἱἔἰ

πεΙ Ιατιτι πεε ΙαΙαΙεε , ε ότε Ι”οπντεξεε πε

ππεΙππεε τεΙἰ8ἱ·επε ε.. ΧΡ οπ ππ ?ΗΡ ειεεΙε.

Οτι επ ττοπνετα Ια Ρτεπνε πεπε εε ιπεΙεπδε

π'αΡοΙο€πεε, πε τΞτεε εετΙιοΙἱππεε , ετ Ρετ

πεε Ραεεεεεε επτὶετε τἰτέε ε.. Ιε ΒΙΙ:ιΙε ππε,

επἰνειιτ Ι,πεεεε ππ τεπιΡε , Ιε εοιπΡΙΙατεπτ

πιεΙε απ τειιτε απειεπ , αΕἱπ πε εεΡτἱνετ εαπε

ποπτε Ι'αττειιτιοπ , ετ π”εεεπτετ Ιε επεεεε «ε.

εοπ ττενειΙ. ·

ΙΙ εετ εεττεἰπ ππε ππ τειπΡε πε Μει·ιε ,

εεττε εοΙΙεετἰοπ πε τεΙ:Ιεε ππὶ Ροττε Ιε ποιτι

πε ΒοιππΙπε ειπετοἰτ , ετ ππε εετ απτεπτ α

 

(ι) νιιιεεπτ ΒεΙΙονεεεπε. , Με. ΙΙΙ, εεΡ. Π, ό”)υεειιΙ.

?ιώ·τοτ. τω· αρκά δεΙινναπΙι , τσιπ. τ”, Ρ. τπτ).

(ε) Εεε. εἰ!.

Ι

τ

Ι

·ι

ι
‹
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οι τι ο τ τ σ τι.

ΙιεασσσσΡ ττττττε ΡΙιεστε; σιτε σεε ταΙιΙεε ,

ασττσσοΙΙεε σσε εσττναττιε ττισοττττ ε στττ αΙσστε

τσστεε Ιοε εστττεοε σε Ιεστ τετιιΡϋνστετιτ σε

ττασσιτοε οτι Αττ8Ιστε. Ο'εετ ειστε σοστε σα

Ρτοε σιτε νοτεΙσττ ΡατεΙΙΙο σσε Ματιο τι στο

Ια ετοττττε; ττταιε σσεΙ ετσΙτ ΙΙαστοστ σε Ια

ττασσστιστι ΛτιΒΙστεε ? Εεε τιτατισεστιτε σσιττ

το πιο εστε εοτνι Ροστ ττιστι ττανατΙ , Ι”αττττ

Ιτσετιτ α στι τοΙ τιστττττιο ΜΜΜ, .4ανεττ, .οίτι

ντ·ο.τ ετ Μετα. ΙΙ εσ εετ σε ιιτετιιε σε σεσιτ

ασττεε σοΡΙοε σὶτεοε Ρατ Ι)σστιοεττο (τ), σαι·

Ραεστττετ (α) οτ Ρατ Μεττα8ο (δ). Βατιε Ιεε τσα

τιττεστττε σσ Μττεοαπι ΒτίΜπττίστωτ (τι) , Γασ

τοστ οετ αΡΡεΙο τεσπα οτι .4ίντεε, .4[/τα.9
οτ Ποση. Ι

ΙΙ σετ αεεεα σττττστΙο σε σΙιοΙειτ Ραττττί σσε

στνετεεε σοτισττττττατιστιε οτι σατιε εεε ναι·ιατιτοε

οττΙτο8ταΡΙιισιτοε , σιιοΙΙο εετ σοΙΙο σσι σσιτ

σοτισσιτε α Ια νετττο. Ασσστι Ιιτετστιεττ τι”α

ΡατΙε σΙστι τσι Μίτε.τ, οσ έκτισε, σσ ..4ιινοττ,

στι @αυτοι ; ττιατε Ιοε Ροτεστιτιοε νετεεεε σατιε

 

(τ) ΟΕιιυτε.τ σ'ΑΙατιτ (ΙΙιατττετ. τι. 86τ.

(α) ΙΙοσΙιστο|ιο.τ σε: τεσσετσ|ιο.τ , στι. τισ , σΙιτιΡ.. τ".

(ε) Βίστίοππ. εσπισ2., ασ ττιστ Βουτσπ.

(τ.) Μτι.τοιωτ Βτί2αππἰσιιπι, σίύΖίοΙΙιεσα ,εδώ , τι" ισ

Δ. ΜΗ, ΙιΙΙιΙΙοτΙι. Ι;ΙετΙοιοτττιο, τι” 978.

Ι)ατιε στι ατιττο τιτατιττεστττ, τι" 6333. ἱΙ σετ σἱτ σιτε

τιοττο νετειστι σετ σ'ιιτι τσι τιστιιττιο ΠοτττΙ.

Χ
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Ια εοππαἱεεαπεε (Με απ(:Ιεαπεε (έ(:τΙται·εε ετ

(Ιαπε Ια Ιεεται·ε (Με οιινι·α8εε (Μ ποε νὶεαι:

αιιτεατε . (Ι(-3(:οαντιι·οπτ εαπε (Ιουτε (με ε`εετ

Μ ποια (Ια τοι ΔΙΙι·ε(Ι (μα α εαΙιι (Με (:Ιιαπ

°Βειπ(=πτε εἰ Ιιαι·Ι:αιιεε ετ εἰ αι·οεεΙει·ε. ΑιπεΙ

(Ι(=αιι ιιιοπαι·(ιαεε αιι8Ιοἱε εοατ (ΙεεΙ.<ιιιεε

εοιπιπε τιαπεΙατεατε; ιπα·ἰε Μ(1αεΙ (Ιεε (Μαι:

εετ Ι'αατεαι· (Μ Ια νετεἱοπ (Μπιτ ε'εετ εει·νΙε

Μαι·Ιε? (Σετ οιινι·αΒε ΡεατὶΙ ανοἰι· (Με ει(

μια αΙΙι3ε(Ι? Ι)οἱτ-ἰΙ ετι·ε αιτι·ΙΙιαε α ΙΙαπ (Με

Ρι·ιπεεε (μα οπτ Ροι·τε Ιε ποια (Μ Πειιτι?

ΟΙεετ εε (με ποαε αΙΙοπε εκαιπΙπει·. Α

θα πε εααι·οιτ τι·οΡ τειι(Ιι·ε Ιιοιπιπαἔε αα

πιέι·ιτε (Ια τοι ΔΙΙιε(Ι, αα αεΙε (:ια'ΙΙ ι·πιτ α.

εαΙτινει· Με ΙιεΙΙεε-Ιετττεε ετ α εεε εΐίοι·τε Ροαι·

επ ετεπ(Ιτε Ι'αεαΒε Ρατιπἱ εεε ΡεαΡΙεε. ΙΙ Ρατ

ΙοΙτ εινα: ΙαοΙΙΙτε,εανοιτ Ιιἰεπ Μ Ιατἰπ, ετ εα

τεπ(Ιοιτ ΡαεεαΙ)Ιειαεπτ Μ απο. ΠετοΙτ απ

Ι.ιοιππιε ττεε-εαναπτ Ροαι· εοπ εΜεΙε (ι). ΜαΙε

Ραι· (ιιιεΙΙε (επεσα, οα ΡΙαιοτ Ραπ· (ιιιεΙΙε Ια

ταΙιτε , Αεεει·, (Ρα α (α(ε εοπ Ιιἰετοιἱεπ (α),

(παει (με ΟαΙΙΙααπιε (Μ ΜαΙιιιεεΒαι·7 ,

επ ΡατΙαπτ (Με (ΙΙνει·εεε Ρι·ο(Ιαοτιοπε (Ιαεε α.

 

(ι) Πειιτε'ε, Πέττας; 0/ Επ8Μπιί, τσιπ. πι, Ρ. δ”.

Μ.) Δεεει·Ι, ἴ/ἰια ΔΙ/πε(ίί.

(δ) ΜαΙιαεεΙιιιι·›ι, ΙΙιζποι·.. Με. Π, (:αΡ. Π'. ·

Ι

3.
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Μ ΡΙιιιιιε (Μ εε Ρτιτισε , ιι~οιιτ-Πε ει( ειιοιιιιε

ιιιειιτιοτι (Μ σεττε ττε(ιιιστιοιι (Με τεΒΜε (ΗΕ)

εοΡε. Π”οιι νισιιτ (με ΒΡεΙπιετι , ε (ιιιι Γοιι.

(τοιτ ιιτιε τιιετοιτε εἰ ετειι(Με (Μ σε πιο

ιιετ(ιιιε (τ), ετ (με εεττιΒΜ ενοιτ τεσιιεἰΙΙἱ~

τοιιτεε Με σιτσοιιετειισεε (Μ εε νιε Πττετεἰτε

στ: Ροιιτι(ιιιε , εετ-Π €ει·(Μ Μ εἰΜιισε Μ ΡΙιιε

ειιεοΙιι επι· σεττε νει·ειοτι, τειι(ιιε (ιιιΉ ε

ιιοπιττιε σεΙΜε (Μ Β(›έσε ετ (Μ Ρα..(2(παί (Μ

.φωτ Οτέ8οίτσΡ ()οττιττισιιτ εε ίειτ-Π (με (Μαι:

τιιετοτΜτιε (μι τοστ σοιιτιοιττε ιιιε(ιιι”ειικ

ιιιοιιι(ιτεε σιτσοιιετειισεε, ιιιε(ιιι”ειιιτ Ρτιιε Ρε:

σε (ΜτετΙε (Μ τε νιε (11ι1εω , εἱειιτ Ριι οτι

ΒΙιετ στι( οιινι·εΒε (με ειιτοιτ (τοιιιι(έ ιιιιε

Ρι·ειινε εεττεἱτιε (Μ Ιε εσἰετισε ετ (Με σου;»

ιιοιεεειισεε (Μ σε ιιιοιιετ(ιιιε (τειιε τε Ιειι€ιιε

ετ Μ Ιιττετ·ετιιτε €τσσ(ιιιεζ (Μ εἱΜιισε (ιεΙε

Ρει·τ (Με τιιετοτιετιε (ιοιτ ειιτοτιεει· ε (Μιιτετ

(Μ σε τω; Με ι·ειεοιιε ειιἰνετιτεε Μ Ρτ·οιινε

ι·οτιτ ειισοτε ιτιιειιιι. Ρ ·

Αιι ειΜιισε (Με Ι:ιιο8τεΡΙιεε (τει στι( ΡετΙ(έ

(ϊΔΠτε(τ, οτι Ρειιτ ιοιτι(ιτε Μ τετιιοἱἔιιε8ε (Μ

ΒΡειιιιειι (ιιιι ε ει( σοιιτιοἱττε Με (ιιίτετειιτεε

Ρτο(Μστιοιιε (Μ σε Ρτιτισε (ε), στ (μι τισ

ΡετΜ Ρεε (Μ σε1Μ-ει. Με( σοττιιτιειιτ ει(ΡΗ

(μια σε €τειι(ι ιιοττιΒι·ε (Γει:Ρτεεειοτιε (ιοί

 

(τ) 8ΡεΙιιιετι , σε( .4α(εάί ιπαέτπί Απέ·Ζοπωι τ·ε6>ίε·.

ΟΧοτιἱἰ, “ΜΒ ἱτι-ΐο.

(ε) Ιιο(:. (Μ, Ρ. 93-98.



ιιστιεπ. ε ε

ιιΡΡ:ιτιιειιιιειιτ σ σε εσιινετιιειιιειιι; Μεσα!

σειιε επ Ριιιε έτειιισε_νι8ιιειιτ, ειἰιιει εμε Με

τιιστειιιιέε εμι , εοιινειιι ειι ισιιιι ιιιιε ετιιισιιε

ειιιιετε? ΕΙΜε εε ιτσιινειιι σειιιε Μ νει·εισιι

ειιι.81οιεε «με ισιιτ σειιισιιιτε ιι'εινοιτ Ριι ειτε

Ωστε σιι ιειιιΡε ε°Αιιιε-‹1. Οιι εειιι εμε σε Ρτιιιε:ε,

ιιε Πτι ΜΒ , ιιισιιτει ειιι· Μ ιτειιε νετε Γεο

τιεε 87ι , ει ιιισιιτιιι ειι σοι. Μειτιε Πστιεεοιτ

αει εσιιιιιιειιεειιιειιι; σε ΧΙΙΙ" ειεειε; ιι”ειδιιιιιτ

εΡΡτὶε Μ Μιιέμε ειιι€ισιεε εμ”ιι εειι:ε εΡσεμει,

ιι ιι'εει με ΡσεειΒΜ σε ετσιτε εμ'εΠε Μ:

ειιτειισιι ει: εσιιιΡτιε Μ ΙειιιΒιι€ε @σε ινετειϋ

Βεειιειιτ ειιι€ισ-ειιιεσιι σε ΙΧ" εὶεσΙε. Με ΜΡε

σε τειιιΡε , Με σεεεειιιεε σεε Βειιισιε ει:σεε

Νοτιιιειιισε σειιιε Μ ΧΡ ειεεΜ, ιινσἱειιτ ω·

Βιιιιετ_ειιιειιτ εσιιιτισιιέ :ισ σιιιιιι€ειιιειιι σε

1'ειιιΒιο-ειικοιι; ειιειιιιε, σειιιε Μ ειεσιε εισι

πω, Μ ι·εειε σεε ΡειιΡΜε εμι ιιισιιισιειιι; Με

Ρι·σνιιιιεεε σεεισειιιιιΜε ει Με Ρι·σνιιιεεε σε

ξΝστσ σε ΙειΈτειιιεει σενιιιτειιτ σεΡειισιιιιιε

σε ΓΑιι€Μιεττε. Ρετ Μιιτ εσιιιιιιετεε , Ρετ

Μιιτε νομιεεε. ει Ρετ Μιιτ εεμιιτ σειιιε Μ

Οτιιιισε Βτετεειιε , σε ιιιιτσσιιἱεὶτειιι σεε

ειιιιιι€ειιιειιιε εσιιεισετεσιεε σειιε Μ ιιιιι€ιι€ε.

Η εεε Με σε εισιτε, σ”ειΡτεε Με τειεσιιε

εμι νιε·ιιιιειιι δειτε ειιΡσεεεε, εμε Μειι·ιε σε

Ρσσνσιτ ειιιειιστε Μ ΜιιΒιιε Ριιιιεε σε τειιιΡε

σ”ΑΙίτεσ. Επιιιιιιισιιε ειιεστε ει σει;ιε Με

ε

σ
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ειιΙτε πε Ιιειιτ Ραε (Με Ιεν(έε μι· Ια εσπιΡα·

ι·αιεσιι (Μ (μιεΙ(ιιιεε αμττεε σιινιαΒεε.

Εεε ιισειιιεε (Μ ΒσΙιει·τ (Μ ΟΙσεεετει· (ιοί

(Μι·ινοιτ επι αιι€Ισιε ατι τειιιρε (Μ Μαι·Ιε ,

ειιἰετειιτ ειιεο(ε; ετ εσπιρα(εε αει( εσιιι(ισει-ι

τΙοιιε αιι€Ισ -εαι(σιιιιεε (Μ ι·σΙ ΑΙΙι·ε(Ι, Πε (ΜΙ

νειιτ αιε(έιιιειιτ ίαΙι·ε εσιιιιοἰτιε Με ναι·Ιατισιιε

ειιι·νειιιιεε (Ιαιιε Ια Ιαιι€ιιε αιι(;Ισιεε , (ΜΡιιιε

Μ ΙΧ" ειεεΙε )ιιε(ιιι'αιι ΧΙΙΙ'Ι; πι:ιΙε ραπ· Ιιἱειι

3.ιι€ει· (Μ (Με εΙιατι€επιειιτε, ΙΙ εετ ιιι(ΙΜΡειι

εαΙιΙε (ΙΙανσιι· ιιιιε εσιιιισιεεαιιεε αρρι·σΙσιι(ΙΙε

(Μ Ια Ιαιι€υε α εεε (Μακ ερσ(:μιεε. Εε εαναιιτ

(Ιοετειιτ .ΙσΙιιιεσιι εσιινΙειιτ (ιιι'αναιιτ Μ ΧΙΙ'

εΙε(:Ιε , Ια Ιαιι€ιιε αιι8Ισἱεε ανοιτ ειιΙ›Ι (Μ 8ι·αιι(Μ

(:Ιιαιι€επιει·ιτε , ετ(ιιιε (Μιιε Μ εΜεΙε ειιΙναιιτ,

ΒσΙσει·τ (Μ ΟΙσεεετει· ειιιΡΙογσιτ ιιιι (ΙιαΜετε

(μι ιι'ετσΙτ ιιι εαι(στι , ιιι αιιΒΙσΙε, ιιιαἱε ιιιιε

ΙαιιΒιιε (ΙΜ Ραι·τιειροι5(Ιεε (Μιιιι (ι). (Τετ αιι

τειιι· (€ει·ιναιιτ Ρουι· (Με ειιτειι(Ιιι (Μ εεε τοπι

τειιιΡσι·αιιιε . ΙΙ ΙαΙΙσἰτ (ιιι”ιΙ εε εει·νΙτ (Μ Με!

Βα(ε)(ε υείτε (Μ εστι τειιιΡε; (:“ετ(›ιτ ιιτι ιιιεΙαιι€ε

(Μ εαεσιι , (Μ ιισι·π·ιαιι(Ι-Ιι·αιιεσιε , ετ (Ιιι

ιιοιινεΙ αιι8Ισἱε (μι Ρι·ειισιτ ιιαιεεαιιεε αΙσι·ε.

Επι ι·(έΙΙ(έεΙιΙεεαιιτ ασκ ρεΙιιεε (με ε'εετ (Ισιιιιεεε

Μαι·ιε Ροιιι· αρΡι·ειι(Ιτε Μ ι·ιι(Ιε ετ 8ι·σεεΙει·

ΙαιιΒαέε (Μ ΒσΙσει·τ (Μ ΟΙσεεετει· , σιι (Ιοιτ

(ι) .ΙοΙιιιεοιι'ε Πάντου( (ιι/Ι (Μ: ΞπέΖί.ι&-Μπέααέε , μασ

δ ε! ειιἰναιιτεε.
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επΡΡοεετ ππ'ΙΙ Ιπι ·απτοἰτ ότε ιιπΡοεειΙιΙε πε

εοιπΡτειιπτε εεΙπι ππ τοι ΑΙΙτεπ. Μειε Ιε πια

ιιπεετΙτ ε.. ΒτιετιεΙι Μπεεππι π'ατττἱΙ›πε (ι)

Ραε εε τεεπειΙ ε.. ΙεΙιΙεε ε εε Ρτἱπεε, ΙΙ Ροττε

εεπΙεπιεπτ ππε εεττε τταππετιοπ τπτ ταιτε

Ρετ εεε οτπτεε. Απεεἰ ΒΡεΙιπεπ (ε) ποπε αΡ

Ρτεππ ππ'ΙΙ επεεεεε ετ οΒΙΙ8εε Ια ΡΙπΡεττ

πεε εανεπτε α ιπεττπιτε Ιε ΡεπΡΙε απ· πιογειι

πε εΙιεπεοπε ετ π'εΡσΙοΒπεε επ Ιεπεπε νι1Ι

πειτε. .

Ι.εετεΙτε ππἰ νιεππεπτ π'εττε εποποεε Ροτἔ

τετοιεπτ α Ρτεεππιετ πιιε εε τεεπεἰΙ τπτ Ροπ

ντα(ετε ω. εεναπτε ποπτ Ιε τοι αΙιποιτ ε ε'επ

τοπτετ; ιπαΙΙιεπτεπεειπεπτ 5ΡεΙπιεπ πε ποππε

επεππε Ρτειινε πιπ εΡΡπΙε εεττε οΡἰπΙοπ;

ετ εε ππι ποπ εοπττιΙιπετ ε Ια τεΙτε τε)ετετ,

εε εοπτ πεεποιιιε πε δέπε.τεΙιαΙ, πε .Ια.πίε2ετ,

πεϊάεεοπττε; πε Ρτενοετ, ε.. εεεεεεεεε ?εεε

ει, "πώ εε τεπεοπττεπτ πεπε Ια νετεἰοπ Ιε

τὶπε ετ παπι: Ια τταππετιοπ ειι νετε ττεπεοιε,

ετ' πιιἱ πεντοἰεπτ εε ττοπνετ πεπε Ιε τειιτε

επεΙοιε. Οι· , εεε ιποτε οπτετε Ιπττοππιτε Ρετ

Ιειι Νοτπιεππε Ιοτε πε Ια εοπππετε πε Ια

(Ιταππε ε ΒτετεΒιιε Ρετ ΠπΙΙΙαππιε Ιε πι

 

(ι) Π" ι5 , Δ. ντι, πώ εοιιτἰεπτ ειπππεπτε-ειιι ίεΒΙεε.

Ριτς/α!. επί Πώιι!. τ

(ε) :σε .φωπ, Ρ ει). τ



σο ΙΙΟΤΙ(Ι”Ε.

τατσ (τ). Εα τττοταΙο σεε ταττΙοε τεστετττιο σσε

αΙΙσειοτιε τ”τοσσοτττοε αυτ: ντσοε στι ο;σσνετ

ττοττιετιτ τεοσαΙ, αστε αΙισε σε Ρσσνσττ σοττττιιτε

Ρατ Ιοε Δεετσιτοστε , αστε ειτασττοτιε οτ ασκ νιο

Ι,οττοοε ειτοτσεεεΡατ Ιεστε α.<τεστε. θεττο σοσ

νοΙΙο Ρτοσνο σειιιστιττε Ρατταττεττιετιτ σσε Ια

νοτειστι αιτσΙοτεο εετ Ρσετεττοστε ασ το8ττε

σ'ΑΙττεσ; στ, ανατττ σε Ι'αττττΙσσετ α σε πιο

τιατσσο οιτ α σσεΙσσε εανατιτ- σε ετα σοστ, ΙΙ

σετ ιιεσεεεαιτε σο σετττοιιττετ σσε Ματτε, σσἱ

ανοιτ αΡΡττε Ια Ιατισσε ατιστΙστεε σαιτε Ισ ΧΙΠε

εἰοσΙο, οτσιτ οτι οτατ σε σοτιιΡτετιστο ετ σει:

ΡΙισσετ Ι”ατισΙο-εαιτστι σσ ΠΜ; σε σσε σσσε

ανοιιε σετττοττττο σε Ροσνοττ εττο ΡσεειΙτΙε.

Ματε, σττα-τ-οτι , στι ττιασσεστττ (α) αττττΙισο

σεττε νετειστι ασ τοι Ηετιτἱ. Ττοτε Ρτττισεε

στιτ Ροττε εε τιστττ : ειταιτιιτιστιε ει ΙΙστι

σ”ετιττε εστι Ρεστ σττε τεΒατσο σοτιιττιο Ιο ττα

σσστεστ σσ τοσσετΙ. Οτι εεττ σσε Ματιο Πο

ττεεοιτ εοσε Ηετιτι ΙΙΙ; ετ, σσε Ισ τεστιε σε

Ηετιτι τ” , Ιοε Ρτατισσιε ετ Ιοε Νσττιτατισε

σστττιστεεοιοτιτ Ιεε ταΙιΙεε σ'ΙΙ.εσΡε , σσ στι

τιισιτιε σεΙΙοε σστ Ισι ίστειιτ ατττΙΙιτιοεε σαττε

Ισ ιιιοχετι ασε _ _ ο Π -

 

(τ) Μασοτ'ε Πιζι·του7 ο/Πιο Β.2.·σ(τοσιτοτ, σΙταΡ. ΙΜ.

(α) -ΒΙΙιΙιστΙιεσσε ΗατΙοτοτττιο, τι" 6333. Ι

(3) Ρ)ιτττΙιστιε, ΙΙΙε σσ σσε τττττττοτε. ττοιιΙατιτ σεσΙα

τετ Ια εττοττο ο ΤΙιοΙαιτισττ, σσε σε ΠοτττττΙτο , σεΡοσΙιε

.ο
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Βο.οιιΙ ‹Ιε Ψεεη,·ΗΙε (Με ΒοΒει·τ , ετοΙιε

νάΙ11ε τΙο Βουετι , πιοιπιπ επι ιοθή , εειιπε

ετιίω1τε; Ισ ώμο (Ισ ΝοπτιαιτεΙΙε αυτ Ροιινοἱι·

τόιωΙτ Ια ευοοεεεἰοι1 «Με ΒιιουΙ ὶι εσυ άο

πιειἰυε. Ο,θ8Ι; 6ο Ι'ειτοΙ1ενέςι1ο ΒοΒει·τ πιω

εστω: ει·ιιεεΙ Ια Ιακωβ:: όεε οοπιτεε ά'Εντοιικ ,

ε: Ι'ιπι τΙεε εεἰΒοειι:·ε :Με Μοτιτίοι·τ όΡοιιεε Ια

εουΙο Ιτέτἱτἱὲτο άσε απτο ππιἰεοτι. ΟοΡεπεΙειιιτ

ςιιοΙφιοειοοΙΙ:ιτι-έωυπ εινοἰειιτ ε11188Ι άσε μό

τεπιτἱοοε ΙόΒειΙεε ὲι Ια ευοοεεεἰοτι. Μεἰε Ιο ‹Ιιιο

θιιΙΙΙειιιτυο , Ρετἰτ Μενου ιΙο ΒοΙροττ, μεσω

εΙιίΙΙ Ροι1νοΙτ ε”οτπΡατει· τΙο Ισ τοτειΙΙτέ ‹Ιο Πιό·

 

ω: εππΒειωειάειιι· ὲι σε τΙεπιἱει· , Ροιιι· ΙΜ ἰαἰτε τ:οξιιιοΙΙι·ο

Δε: Ιιιτοιπἰοιιε. - ' '
.Ζ'ευε, @ο ΙΙΙΙ:, αυε2Ρα.πέσ Ι

θα” Ιἰ Σοκ: ιίιϊ απ Μο.ποπ.

ΙΙ Ια ίπ: ου νοἰΙΙε ου που ,

Η ΡΙει ει1εΙ επ ωτετα
νοΙΙΙΙει ου ποπ ἱΙ Ια: Ωω. Ι

νου: Ρενα Μαι επτειιτΙιι,ΙΒΜε,

Ύοϋ-πι'απ; σου· μπει πι: ι·ονε βἱΙ·@ '

Βοπιεπι τΙ'ΜΜιδ· έ2 Ρ:·ορ|ιίΙίω , μι· ΔΙεπιπάτέ €Ιε Βετ

τι2γ, ειιι·ποπιπιό άι: Ροή” πι”. Ι'οπιάε άσε Ώειτιδέ, τι" 73,

ρ166,τ” ω1. π. '
Πειυε απο :πατε ρτοάιι(·Ηοτι ΙΙ ω ΙΜ : η

Ροή: ΙΙ σετ Φ: επι ιΙοΙοιιι·, °

ΕΚ εἰ :οκ-εἰ Ροπε Η άειιι:.εΙ Ι

Παπ _/ιιί: Ε Ζοα:.ροτ2ει· ίΙΖ49718ζ

Βοπισιιι «Ισ ΙΙΙοτε ε: ιἰε ΒΖαπε|ιι€βου· , ιιι:ιπ. Ι”οικΙε :Η

Ι'ΔΙ›Ι:ηε δειἰιιτ-Οετππιἱιι, πι" ι83ο , ί" Δο5 , κ" ε:οΙ. 3.
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ι·ιτεΒε; Η ετιιΡΙογε Μ νι_οΙετισε ετ Μ (στα:

Ρσιιτ (ειτε εστισιιετ Μιιτε Ρτετειιτιοτιε; ετ

Ρετι(Μιιτ Μ νιε (ιιι σοτι(ιιι(έτετιτ, Με Ιιετιιιετε

τιετιιτεΙε (ιιτειιτ Ρτινεε (Μ Μιιτε (Ιτοιτε. Βιειι

τὁτ εΡτεε εε ττισττ,. ι!εττσιινετειιτ Μ ιτιοτειι

(Μ Με τετειιΙιτ ετ (Μ Με (ειτε νεΙοἱτ σοτιττε

Βοβεττ ()σιιττε-Ηοιιεε, ει: στι Με εΠιτιιιειιτ,

Πε τσΡτοστιετιτ ε Μ τιιετιισιτε (Μ εστι Ρετε

(Γενοιτ ει( Μ Ρατισότε (ία (πω, ετι ε'εττιΡε

τεστ (Μ Π;ιστιτε8ε (Μ Μιιτ Ρετετιτ (τ). Οεττε

ει(Ρτεεειστι ΡτονετσιεΙε ετιιΡΙογεε (Μιιε ιιτι

8τετι(Ι Ρτοσεε, (Μιτιστιττε ΡΜιιιεττιετιτ (με Με

εστιτε (ισ ίεΒιιΙιετσ έρεε , σε (Μ ιτιοιιιε (Μ

σειιι( (ιιιι Γενοιειιτ ιττιιτ(-έ, ετοιετιτ σοιιιιιιε (Με

?Νοτιιιετι(ιε (ιιι ΧΡ εισεΜ (ε). Η σετ ΡοεειΒΜ

ειστε (με Ηετιτι Τ" ειτ Ριι Με ετιι(ιιετ ετ Με

ττε(ιιιιτε στι ειι€ισιε.

 

ι

(τ) Οτ(ιετισ τω, Ηίε2(π. .ΑΡιι(ι Βιι(:(ιεετιε , Ρ. (88,

881 , .πώ (πω. 1084.

(ε) Βετιε Μ. τιστ(ιιιτε ιιιί(έι·ιειιτε ότι εσττιιιισιισειιιειιτ (Μ

Μ τεΡἰεεετἱε , ετττΠιιιεε ε Μ τειιιε Μεττιι1(Μ, ίετιιτιιε στι

(:οτι(ιιιέτειιτ, οιι τειιιετ(ιιιε Με ειι)ετε (Γιιιιε (Μιιιειιιε (Μ

ίεΒΙεε (ιιιι εε ττοιινετιτ (Μτιε ΕεοΡε ετ (Μιιε ΡΙιε(ιτε. νσετει

Επι: (Μ Ια Ρο(Ξείσ /πιπ(·σίεσ (ἰαιι.τ Με· ΧΙΙ ε( ΣΗ!"

.ιἰἐσΖσ.τ, Ρ. (Μ. Βιιτ Μ ΡσττεΠ (Μ Ι'έεΙιεε σεττιέ(ιτεΜ (ΜΑ

ιιιἰειιε , Μ εσιιΙΡτειιτ ε τεΡτεεειιτε ΡΙιιειειιτε ειιιετε (Μ

ίεΒιεε. νσγει Βιιισιτε, Βε.τστῇυτἱοπ (Μ ί'έ6(Ιίσε σιι2|ιε;

(ἰΜΜ (ἰΉΙπίεπε, ε( Μ Ρ. Πειτε, Πε.τσι·ει(έσπ (Μ (κι ιιἰ!ἰε

(ἰ'.(!τπἰσπε.
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Τοιιε Με Μετοι·ιειιε σιιτεεεστσε ε εε Ρτιιιεε

Μ ειιττισιιι σε Βεαα-αετε, ετ ειιιε11ιι ιι'ε σστιιιε

Με τεἱεσιιε σει τιιιενσιειιτ πιωιε ιιιι τιττε ει·

τιοιιστεΒιε, εμι ιι'ετσιτ·εεεστσε εμσειιιε εε

νειιτε σιι ειπε Βειιε εμιεεΡιτσιειιτ ε Μ σε

νειιιτ. Η εετ Ρσεειι:ιτε ειστε, Ριιιεεμε εε πιο·

ι:ιετεμε ε τεεΙΜιιιειιτ σΙιτειιιι· ιιιι ειιτιισιτι ει

θετιειιτ ετ ει σΞειιιι€ιιε , εμ'Η εσιτσ'ειιτειιτ

σε Ιε νετεισιι ειι8Μιεε ττεσιιιτε Ρετ Μετιε.

Πειτε σΡιιιισιι εετ εΡΡιιγεε ετ μετιιΜε Ρετ

Με τιὶειστἱειιε εσιιτει·ιιΡοτειιιε , εμι σει: εε

εστσε ε Ηετιτι Ι" Μ τιττε σε Βεαιι-Ο!ετε; Η

εεε ε Ρι·όειιιιιετ εμΉ ειι τετ σιΒιιε ετιιιι'ιτ Μ

ιιεετιτε, εει· ιι ειιιιε Με Μτττεε ετ ειιεσιιτεἔεε

εειικ εμι Με ειιιιἰνσἱετιτ. Η εΡΡεΙε ετιΡτἐε

σε τισ Με εετινειιιε Με ΡΙυε σι·ετιιιδιιεε ει:

Με τόεοιιιΡειιεε σ`ιιιιε ιιιειιιετε σιδιιε σ'ιιτι

Βτειισ εσιινετειιι. Ετ εε εμι Ροιιττσιτεισιιτετ

ετιεστε ε εε εμἰ νιειιτ δειτε (ει, ε”εετ τε

εμειιτιτε σε ιιιστε τεσσειιιι , εμι εΒσιισειιτ

σειιε Με τ'εΒιεε , σσιιτ ΓιιεεΒε ετ ΓειιιΡΙσι εε

τεττεετιειιτ Ρεττεἱτειιιειιτ ειι τε8ιιε σε σε

Ρτιιιεε.

ει εει:ι:ε σΡιιιισιι εετ τεῇετεε , σιι ιιε Ρειιτ

ενειιεετ εμε εεττε ττεσιιετισιι ειι: ότε τ'ειτε Ρετ

Ηειιτι Π; εστι τε38ιιε Πιτ ττσΡ στε8ειικ, ετ

στι Ρετειι ττενειΙ ειιι€ε σειε ττειιιμιΠιτε. (Μ

ιι'εει εμε σειιε τε Ρειιι εμ”σιι Ρειιτ εεετιτιετ

ι
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εποε ι·ουεεε , ετ Με €ι·ειεεε ςιή Με επτοιττει1τ

ε'επτιιΙειπτ ευ Ιπιιἰτ τΙεε επτιεε ετ πω: ετἰεΙ

«Ιε Βιιεττε. Ι)οπε, Παπά ΙΙ ιι'εετ με Γειιιτευτ

ςυε ηοιιε εΙιετεΙπουε. Μαἱε πε εει·οίτ-εε μια

Πετιπά ΙΙΙ? Αυ εειταετετε εμε Ιεε ΙΙΙετοτὶεπι5

οιιτ ειτττἱΒιιε Ξ: σε ωοι1ειςυε, ατι Ρευ τΙε εσπ

ιιοΙ88επεεε ετ ιΙε ωογειιε ςιι'ΙΙ ΡοεεεάοΙτ,

ου πε Ρευτ Ιε ετοἱιε ο:ΙΡειΒΙε ά'υπι τικινεΙΙ

εεωΒΙειΒΙε. Μει·Ιε ει-τ-εΙΙε ειιἰνἱ ΙἱττετειΙειπειιτ

Ια νετεἰοπ ειιΒΙοἱεε? Ροιπ· 1·όΡουάι·ε από·

Βοι·ΙεΙυεωειιτ , Η εετοΙτ εΙσεοΙυπιειιτ πέσω

εεἱτε σΙε εοιπιοΙτι·ε εεττε νετεἱοπ , ετ Ι'οπ

Ι8ποτε ειι-ΙοιιττΙΙΒυἱ εἰ εΙΙε εκἰετε. ΑΙΜ τΙε τε

ουεΙΙΙἱι· ευεΙεΙυε άοειιπιεπτε :Ιιεε ει1]ετ, ΙΙ

τεστ εοπιΡατετ Ιεε ίειΒΙεε τΙε ΜετΙε εινα: εεΙΙεε

:Με ίεΒιιΙἰετεε τω :Ρομπ έι€ε. Ρετ· εεττε εαπ

ΡειταΙεοτι, ου τεττιεπι1υετε @ιτε Μετὶε «μποτ

ττειάιήτ εευτ ττοἱε ίεΒΙεε άε Ι”:ιιι8Ιοἱε ει: Πεπι

εοίε , ΙΙ έειι ττουνε εοἱκεπτε-εἱιη ευτ σε

ιιοωΙπε άουτ Με ευ-ῇετε οι1τ ότε ττεἰτεε Ραπ·

ΕεοΡε , Ρετ ΡΙ1ετΙι·ε, μη· Βοτι1ιιΙιιε, ετ Ρετ

Ι”ευτειιτ ιιιιουγωε άεε /αὐιιἰιε απ229ασε , μ».

Ι:ΙΙΙόεε Ρετ· ΝΙΙειτιτΙυε. 0η τεπιπιτςυετε εΒεΙε

ωεπτ ειπε Ια νετεἰοιι :ιο8Ιοἰεε ιι'ει με εειιΙε

πιειπτ ότε εοπ1ΡΙΙεε ενΙΡω εεε πι1τευτε, πιεύε

σϊεΡτεε ἀἰνετε ίεΒιιΙΙετεε ιΙοτιτ Ιεε πωπω εοιπτ

ἰτιοοηυιιε, Ριιὶετιιιε τΙειπιε Ιεε ΒΙΙ:Ιεε τΙε Μειι·Ιε

Η δ' επι ει. ττειιτε-Ρευτ τ1ιι”ου πε ττοιινε :ή

σ
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8ειιιε Με αυτι-ειπε οΜε, ώ άειπιε ειιοιπι ειιττε

‹Μ σε Βοητε.

- Με νετεἰοι1_ει:8Ιοἱεε εεπΙΒΜ εινοἰι· οοιπτειιιι

πιο ΡΙιιε 8τεικΙ πιοττΙΒτο «Μ ΒιβΙεε αμκ: οεΙΜ

:ΙΜ Ι”ει1Μυτ ΐτετιςοΙε; άεε οἰητΙυεπτε-εἱκ Βι

Ι3Με- φιε τειιΜττπε Μ ωει1υεστΙΙ: οἱτ‹-Ξ μ), ΙΙ

επι εετ εεΡτ άουτ ΜΜΜ Νε μπε ΜΗ υεει€ε; Η

ΡετοΙτ €111.6ΙΜ οΙιοὶεἱεεοἱτ Με ειι]ετε εΙυΙ εαπ

.ΒΙοἰειιτ “ή ότι·ε ΡΙυε εΒτόεΙ1Ιοε επ ι1ιι”εΙΙο τε

ΙετοΙτ Με ειυττεε. ΑΙοτε Μ. ττεόιιοτἰοτι ‹Μ

·ΜετΙε όοἱτ έττε οοπιεἰτΙε-έτόε εοπιπιο υπ εκ

τι·:Μ ‹Μ Ιει οοΙΜοτΙοιπ ειιἔΙοἰεε.

Μεὶε Μ 8τειπΙο οοΙΜοτὶοπ Πιτ εποε εΙοιπε

Ι”ουντεἔο ιΜε Αι18Ιο -Νστωειτιάε; απ· ση Ϊ

ι·οοοπηοΙτ Μπι· Ιειι1828ε άεπε Με ΧΡ, ΧΙ1°ετ

ΧΙΙΙ" εἱὲοΙεε;>εΙΙε.εκὶετοἰτ οΙιεε ω:: επι Ιετἱι1;

ετ υπο οΙιοεο εΠ8:ιε άΙαττει1τΙοτι , ο'οετ εμε:

«Μπε Με εὶὲοΜε ά'ΙΒιιοπιποο , ΙΙΑη8Ιετεττε οτ

Μ ΝοτωειωΙΙο ενοΙοτιτ ‹Ι‹-:ε ίεΒιιΙΙετεε , ΜιτικΙΙε

ι1ιΜ Ια θι·έ·όε ετ Βοτικ: σε Ροεεόᾶὸτειιτ Με

Μιπ·ε εΙυ'ευκ όΡοεΙυεε Με ΡΙιιε Ι›τἰΙΙειιιΜε άσε

Μυτ ΙΙ1τέτειτοτε ετ ‹Μ Ιειιτ·.οΙνΙΙΙεατΙου.

Ρειτιιιἰ Με πκπιυεοτΙτε ά'Αι18Ιετεττο, ΙΙ ε”ειι

8:τοι1νεττοίε (ιι) (ΙΜ τει1Μτωεπτ πιο 8τειιά

11οιτΙΙ:στο (Μ ΜΒΜε ετ θε οοτ1Με εΙένοτε , όοτἱτε

 

(π) ΒίΠίο2|ι. πυρά 15. Α. νΙΙ.

(α) ΒἱΒΙἱοιΙι. ΗετΙόΙεπιτε, π" πρ οτ 463. ΒΙΙιΙΙοτΙι.«Μ

Ια εοοἰότό το)·ειΙο , π" εφ.

ευ·



το ττο·τιστι.

`

οτι Ιατττισατιε Ισ ττισγετι οσο; Ιοε σεσιτ Ρτε.

ττττετε εοτττ ατισττγτττοε οτ Ιε σεττττετ σετ αστι

στο α ττιαΙττε Οσστι σο Πιτττιστοττ ΡΙτι

ετοστε σε σεε Ρτεσεε εοτττ αστσαΙιΙοε οτ τοστ

ΡΙτοε σ”οερτττ; πιεσε σε σττΙ Ιοε τετισ Ιιτοτι

ΡΙσε ττττοτοεεατιτεε, σε εοτττ Ιοε ττοττοττε σσ'οΙΙοε

σστττιετιτ εστ Ιοε σοστστττεε ετ Ιοε τιεα8οε σεε

Ατι€Ιοτε σατιε σεε τοτττΡε τεεσΙοε.

ΙΙ σετ τι Ρτεεστττοτ σττ'οτι σοττ σΙτετοΙτετ Ιεε

αστοιττε ετ Ιοε σοττιΡτΙατετττε σε εεε Μετσ

τιεττοε , Ρατττττ Ιοε τεΙΙΒτοσιτ σεε ττιστιαετετεε

σε Ια εφτασε Βτετατιττιο. Εεε τιισταΙεε Ρσττοτττ

ττ·οσσεττιττιοστ εστ Ιοε ΡΙαιεττε οτι Ιοε ετιτιστε

σε Ια ντε ττιστιαετισσο. Εεε εοτιτετισοε σε Ια

ΒτττΙο ; Ιοε εστττε σεε Ροτεε , Ιοε ΡαεεαΒοε σεε

Ιιντοε εατστε σστιτ οτι ττοσνε στι αεεεα στατισ

τιστττΙττο ; Ρτστινοτιτ οτιοστο οτι τανεστ σε

τιοττο ΡτοεστττΡτιστι. Μ. σε Ια Βσε α νατασ

τττετιτ ειταιιιτττο σεε τττατισεστττε ανω Ια ΡΙσε

;στατισε αττοτιτιστι, σατιε Ι'εεΡσιτ σε ττσσνετ

Ιοε στιδιττασιτ σεε ττοτιτε-τιοστ ταΙιΙοε σε Μα

τιο; εεε τοσΙιοτσΙιεε στιτ στο τττίτσετσεττεοε , οτ

τσεσσ'α-Ρτοεοτττ Ιοε αστεστε σσ'εΙΙο α ττττττοε

εοτττ ιτιοοτιττσε. ΟοΡειισατττ Ιο εανατιτ στττισσε

α στή Ρατ ετι ττσιινοτ σσεΙσσεε-ιιτιοε σσ,τΙ α

σοσοσνεττοε αΡτεε στι 8τατισ τιστττΙιτε σο Ιεσ

τστεε. .

 

(τ)· Ναττατίωτε.τ ω.τμτιπ ΟττΙσπιζτ· σε δ'ίτιπιμοπτα.
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Οτι εετοΙτ Ρειιτ-εττε τειιτε τΙε.οοτιοΙιιτε ειτε

εεε ττ·ετιτε-ττειιί ίεΙιΙεε οτιτ ετεοοττιΡοεεεε Ρετ·

Μεττε; Με ετι τ, τεΙΙόοΙιτεετιιιτ , οτι νετ·τ·τι

τ1ιτ”εΙΙε τττεττιε τιΪτι τΙοτιτιό ε εεττ οιιντε8ε ειτε

Ιε τΙττε ότι ττεάιτεττοτι, ετ ττιτ'εΙΙε εε Ιείτ Ιιοτι

ττειιτ· τΙε Ι”τινοΙτ εττττερττεε. Οτ· , ει εεε ίειΙιΙεε

εινοτετιτ ότε Ιε ττ·ιττττΙε εεε ττιετΙιττττΙοτιε ετ

τΙε εοτι Βότιτε, απιιτιιετιτ ειιιττοττ-εΙΙε μιεεέ

εοιτε εΙΙεττεευτι τεττ εεττιΙιΙ:ιβΙε? Ι..οτετιιι”ιιτι

ειιτειιτ· ετ ειιτ·-τοιττ ιιτι Ροετε ε,ετιοτ·ΒιιειΙΙΙτ ότι

Ηττα: τττοτΙεετε τ:Ιε ττετΙιτετειιτ , Ρειιτ-οτι φτε

ευτττετ· ττιτ,ΙΙ ε:ιεττΒετοΙτ Ιε ιιοττι τΙ”ττινετιτειιτ·

Ιοτ·ετιιι,ιΙ τι ττεε τ·τιτεοτιε ειτίθετιτττεε Ιιοιιτ ΙΙοΙ:›

τετιιτ? Ι),:ττΙΙευτε Βεττγε Ργτειττιιτε, επι τι τεστ

νειτ:ιτι-έ Ιε ίετττΙιτε ετ Ιετ τΙοΙιεεεε ότι Βότιτε ότι

Μεττε Ιοτ·εττιι”ιΙ τι τττιτ·Ιε ‹Ιε εεε Ι:-ιτε, εεειττ·ε

ττιι,εΙΙε_ε τττιτΙτιιτ Ιεε ΙειΙιΙεε.

τ Σε θτατιτΙ τΙΙΑιιεεχ ετι ε. ΡιιΙιΙτό τΙιτετ·ειτττε

ττ·οτε ττιτ'ιΙτι τττιιτείεε ετι Ρτοεε (τ); ετ ε'εετ ἐι

ταου Ρτεε Ιε ιιοτιιΙιτε τΙε εεΙΙεε ερτ ττε εε ττοιι
 

(τ) ΠιθΖίατι.ε, τοτιι. Ν, Εεε. ειΖ. Ρωτώ Ιεε τιιιετ·ιττιτε

στες τεΒΙεε ττεάιιΙτεε μι· Ιε Οκτώ , Η ετι εετ άουτ ,

.Ζ.'|ιοτπ:πε, Ζε ΙΙσπιτπ! ετ Ζε δετρεπτ, τι. τ93 , ετ Ζε η!

Ζαίπ επί τἰοππα .Με Βιι·ιτ/.τ ατι Ζοιι|›_, τι. Με, τΙοτιτ οτι ιτε

ττ·οιινε ροἰτιτ Με οττ8ττιειιιτ ρ:ιτττιτ Με ΡτοτΙιτοττοτιε ιτε

Μετ·τε. Μι τΙει·τττετε , ττεάιιττε ατε Ι'ΑτεΒε , εετ τττ·όε ότι

δατ2οχεπιεπ2, ι·οοιιετΙ τττιρτ·τττιό τΙτιτιε Ιτι τιοιινεΙΙε ότιτττοτι

τΙεε Γαύ!ιτιπ.τ τΙε ΒτττΙ:ιεεετι τ εΙΙε εε ττ·οτινε τΙεπε Ιε τοττιε

Π: τ Ρ· 144·



((8 ι τι Ο 'Ι' Ι Ο Β.

νειιτ Ρεε , τειιτ Ρει·ιτιι Με ειιτειιτε ειισιετιε

(με Ρει·ιιιι Με εστινειτιε (ιιι ιιισγειι εεε. Με

νετειοτι (Μ Μ (3τετι(ι ιι'εετ Ρεε τοιιισιιτε Πτ

τστεΜ; ιι Ρετοιτ τιιεττιε , στι Ριιιειειιτε ειι(ιτσιτε,

ε'εττε σστιει(Μτειιιεττιετιτ ει(›ι8(ιε (Μ Ι'στι8ι

ιιει. Οτι (ισιτ ετισοτε ε σε στιτι(με , Μ νετειοτι

(Μ (ιινετε σοτιτεε οιι τειιιι(ω (μ,ιι ε, πιει-ιι

ΡτοΡσε , ετττισιιεεε (Ϊειιττεε ττοιινετεε , ιτιειε

(μι εΡΡεττιετιτιετιτ ιιισσιιτεετειιΜτιιειιτ ε Με

τιε (τ). ι °

Τει ει( Ρτεεεετιτιτ (με Μ Γοιιτειιιε ενοιτ

στι σοιιτιοιεεειισε (Με (ειιιεε (Μ Μετιε , ετ (μΉ

στι ενσιτ εττιΡτιιιιτε Ριιιειειιτε ειιιετε. Ιι_εστε

ίεσιΜ (Μ νστιτιετ σε ίειτ ειι ει(ειιιιιιετιτ Με

ε(ιιιιιτειιιεε Ρτο(ιιιστιοτιε (ιιι ίεΒιιιιετε ἔτετι

(;οιε, Ροιιτ γ (Μσσιιντιτ (μει(μεε-ιιιιεε (Με

ττετιτε-ιιειιτ τ”ειιιεε (μι Ρετσιεεειιτ τιιετι(μετ

(Μιιε τοιιε Με ειιτειιτε στι σε €ειιτε; στι ττοιι

τετε (με Μ Γοτιτειιιε σετ ετιιιετεττιετιτ τε

(ιενειιιε ε Μετιε (Με ειιιετε (Μ Μ Ρετπυιε σα(

.σε πωσ , (ισ Βεπ(ιι·(ί ε( (ία στα( , ότι ΙΜ

π(υ·(2 ε( άι( ΡιΒτεοπ, στο. Βειιε (μει(μεε ειι

ττεε τεΒιεε·, ιι τι”ε Ρτιε (με Μ ειιιετ ετι στιετι

εεετιτ Μ ιισιτι (Με εστειιτε. Ειι Με τετοιισιιειιτ

ενεσ Μ ετχΜ τιειί (ισιιτ ιι ε ευ εειιι Μ εεστετ,

ιι Με ε ειιτισιιιε , Μιιτ ε (ιστιτισ ιιτισ Ριιγειο

ιισιτιιε τισιινειΜ(ετ στι ειτ (το»ιΒιιιε1ιιε.

 

(τ) Γαιι!ίαι(.ε:, τοιιι. Π, Ρ. 83ο, ΒΒΔ; τσιπ. Π! , Ρ.

ιεε , ι:ι9.



ἐ =εωνι·ωννι-νω

ΝοΤιοΒ ευ1ι ιιοΜυ1.υεω.

ο

---Μ2ζ

. Χ

ΜΔιοπιι-Ε Με τεοΒετοἘι‹-:ε άσε εενει11τε ςΜ

Γτειιισε, έΓΔΙΙεωει€πε, ‹Μ ΗοΙΙειωΜ. ετ ά“Αιι

ΒΙοτέ:ττε , οτι τίει ι·Μπ (Μ Μου οεττεἱπ ειιι· Μ

πισω ετ Μι Ρειτι·Μ ‹Μ ΒοπιιιΙυε , ττειάιιοτουτ

ιΜε ίεΒΙθε, εἱηεἰ ιιιιι-έειιτ Μ τεπιΡε οίι Η Με

ο. όοτἱτεε. ΩιΜΙεΙυεε οτὶτὶςιιεε , τοΜ (μια ΈΠ

Μιπἰιιε, θυἀὶιιε ετ Εεο!ιεπ:ΒοιιτΒ , Ροτιεοητ

@σε σε παπι ‹Μ Βοπ1υΙυε εετ (Μ μπε ἱιινεπι

Ποπ ετ.ιι'επι εΧΡΙἰςυοιιτ μπε Μ τειἱεοιι. Ροιπ·

τΙι1οὶ οσιιοτι1 εοτοἱτ-ὶΙ ει1ΡΡοεό? Επι ε·ετ-Π υπ

τΜ ΡΙυε οοάπτιιιτι Ρεππιὶ οευκ ιΙιιὶ ειπειιόετιΙ:

ετ ςιιἰ Ρειι·Ιεητ Μι Ιειο8ιιε ΜτἰιιεΡ

 

(ι) (Μπο :ιοτἱω ὸεετἰιιόε ὶι έοΜἰτοἱι· Με Ρ8558€€8

οοιιεἱἔπεἔε άεπις Μ Ρτέΐεισοδεε ίεΒΙοε, εετ εκττώτε ‹Μ

Ι'ειοεΙΙεπτε ὰἰεεεττατἱοιι ‹Μ Μ. δο]·ινναΒΒ , ετ ότι (Πε

ι:οιιτε ΡτἔΙἱιιιἰηειἰτε ΡΙειοα-5 επ τέτε ιΜε ίειΒΙεε ιΜ ΒοιιιιιΙυ.ε.

Φωτ Ροιιτςιιοἱ Μ τειινοἰε ὲι Ι'οτῇΒἱτιειΙ Ροιιτ γ ττοιινει·

Με Ρτειινω :Μ πω: σε ςιιἱ. ω: εινεπι:έ.

π. ή

ϊ

.ω



ὅο ΝΟ'Ι'Ι(ΙΕ.

ο

Εεε ΙπεοτΙΡτΙοπε οποἱεππεε πε ποπε οτ

ττεπτ-εΙΙεε Ρ:.ιε υπ Γεετυε Βοπτι1Ιυε , υπ Οπἰι1ε

ΑππΙι1ε Βοτπι1Ιπε, ιιπ ΡοετΙ.ιυπήιιε Βοτπι1Ιπε ,

υπο ΕιπΙΙπι ΒοπιιιΙε. , υπ (Ιειἰυε Αττἰιιε Βο

τππΙπε, ετ ποιπΙ:τε εΙ'ειιιττεε οπο μ: Ρειεεε εοιιε

ετΙεποε? Πειτε Ιε ππο)κεπ έι€ε, πε νοἰτ-οπ Ρ:ιε

επ ΙτοΙΙε υπε τοιιΙε τΙΙΙ1οπιτπεε ιΙε εε ποτπ ,

οἰπεἱ οιίοπ Ρειιτ Ιε τεπ1:-ιτουετ τΙειπε Ια Οπτο

πἰουε ι:Ι”ΑΙΡΙπΙ. ΟπεΙοπεε ετἰτἱτΙπεε , επ εΌ:

ΡΙἰοπεπτ επι· Ιεε ίεΒΙεε οοιπΡοεεεε Ρετ Βο

τπι1Ιπε , Ιεε ειτττΙΒι1επτο ΒοτππΙι1ε ΑπΒιιετιιΙε,

τΙετπὶετ ετπΡετειιτ τοτπώπ τἴοοοἰἀειιτ; ετ

τΙε εε ποιποτε εοπτ ΝἱΙεπτἰπε, Οπτἰετἱπε ετ

ΗεπΡτιπεπάυε.

Ι)επε υπο Ρτετεεε ο ΕεοΡε Ιε τποτοΙίετε,

οπ ττοιινε εεε πιοτε : ΒεΡαιζε, σεία ο ότε υπ

άαίτ επ ΜΗ:: ματ Βωπαίιι.ε , ετπΡετειιτ το

τπαι7ι, μπα Ζ'ίτι.πταε2ι”οπ ιἰε .τοπ /ῖ|.τ. Οτι Ιἱτ

επεοτε τΙειπε Γεινεττἱεεετπεπτ ΡΙοοε επ τετε

ά'ιιπ ιπππιιεοτἰτ οοπευΙτέ Ρετ ΝἰΙππτἰπε: «Βο

τππΙπε , εκπΡετειπτ ‹Ιε Ια νἰΙΙε ‹Ιε Βοτπε , ο

εοπ Με ΤΙΙπότΙππε, εεΙυτ. » Ι)ΙειΡτεε εεε Ρεε

επέεε , τΙ'εΡτὸε Ιε τετποἰἔπεΒε απ: ΡΙπεΞειιτε

εεινεπτε , οπ ε οοποΙιι οι1ε οΙεετ π:: επ1Ρετεπτ

τοτπειἰπ οπἰ' εετ ειιιτειιτ ου ττεάπετεπτ τΙεε

τοΙπΙεε (μή οπτ μου ἀεΡπἰε εοπε Ιε .πιο άε

ΒοτπιιΙιιε.

ΜεΞε τσιπ εεΙο εετ τοττ ὶπεεττπὶπ , ετ ευ
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(Μετά επι τεπιΡε , οτι πε ρειιΙ: εττι·ιΒιιει· εεε

ΙΙιΙιΙεε ε ιιιιεσιινετειιι. ()'εετ Ι'εινιε (Ιιι σεΙεΙιτε

Εε(:ΙιειιιΙισυτές, (μι :ιεειιι·ε (μΙΙι ΙΙ(έΡσ(με σίι

ΙΙσιιι ει (:σιιιιιιειιοε ε έει·ιι·ε σιι ἑι Ιιτε εεε Ιε

ΙιΜε, σκι ε στο (Ιενσιι·, Εισαι· ειι ειιι€πι·ειιτει·

Μ ιιιετιιε, Με τιιεττι·ε εσιιε Μ τισπι (Τιμ επι

Ρετειιι· ι·(ιιιι(ιιιι. Πεετ (ιιιιει (με (μεΙ(μεε Μ.

ΒΜε σε( μπαι εσιιε Μ ιεσπι (Ιιι τσι ΑΙΡΙισιιεε,

ε( (με (Με ετιιι(μεε σε( ΜΙ( (Ια (ισιτι (Μ Βο

τιιιιΙιιε σεΙιιι (Μ ΒοπιειΙΙιιε.

Αυ ι·εετε, στι σε (ΜΙΒ: Ρεε σιιιετιι·ε σε (μι

ε ότε (Ι(έοσιινεττ Ρετ ΒειττΙιιιιε , (Ιειτιε ιιιι Νεε

ειιοἰειι ι·ε(:ιιειΙ (μι (τσιιτειισιτ (Με ίεΙιΙεε ,

εει·ι1εε (Μιιε Μ 8ειιτε εΙόΒιει(με , (Μπι επι

ι:ειιι· (ιιισιιΪιτιε, νιιΙ€ειιτεπιειιτ ε(ΡΡεΙε ?Απισ

ιι)(ιιιε (Μ ΝενεΙετ. ε( σίι Ι'στι (ι·οιινε Μ Επιε

εει€(-: ειιινειιιι: : ΖΙ'.εο!ιε [ια Ζε ιπέσεΡ2εατ (Με

Ζώ(έπέεπε , ε( απ σεπαίπ επιφει·εατ τοπικών

α1τιπ'ό Ζε 1ιπέσε[πεατ ΒοιπαίιΖω είε Μέ επνσγετ

9αεί9αεε /ἐιὐἰεε αέπέαόίεε Ραπ· Μ (Μίαεεε:·

απ μα( άι( ρσέ(ίε (Με (#αιτεε. Βωπαίία.ε :ίο

εαπ£ .εε ι·Μαεει· (πω: ΡπὲΜε («Πω ει' έπιπαΪ

Ρετεοππαἔε, (ι (πιάαί2 ί'αα(εατ 8·τεσ επι ία2ίιι.

Μειιε, (μσι(μ”ιΙ εσιτ Μι (μεετισ(ι (Μπι ΙΙντε

(Μ ΙειΙιΙεε εΙεδιει(μεε (μ,οιι ειτττΙΙιιιε Ιι Γευσ

ιι)(ιιιε (Μ ΝενεΜι, ει; τισιι (Με ΙειΙιΜε (Μ Βο

πιιιΙιιε (μι εσιιτ εοι·ι€εε επι Ρτσεε, ΙΙ εετ Με

(ιεΙιειι(Ιειιιτ (Μ νσιι· (με ε'εετ μα· ει·ι·ειιι· (με

. ά_
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Ισ ττοττι σε ΒοτιισΙσε α στο σΙιαττΒο οτι ΙσεΙστ

σε ΒστιταΙισε, οτ σσε Ισ ΡτοσεΡτεστ ΒοττταΙτσε

τι”εετ αττττο σσε τιοττο ΒοττισΙσε σσιττ Ιοε τα

ΙιΙεε , σοι τι”ετοτοτιτ σσ'ετι Ρτοεσ ; στττ σε

τιτττεεε οτι νοτε Ρατ στι ατιστιγτττε; σε εσττε

σσ'ΙΙ τισ σσιτ Ροττιτ Ρατστττε στοτττιατττ σιτε,

Ρατ Ια τιισΡττεε σ'στι σΙσεεατεστ τέτιστατιτ, οτι

αιτ αττττΙιττο α ΒοττιαΙισε , σ”εετ-α-σττε α Βο

ττισΙσε , σσε τα ττΙοε εΙστζτασσεε ; ττοσιτσοε σατιε

στι τεσσετΙ τττατισεστιτ σε ΒαττΙτισε.

Οτι τιο Ροστ εττΡΡσεστ σσε σε ίαΙισΙτετο τω.

ττ°.τττιεττω , αιτιετ σσ,οτι Ρεστ Ισ νοιτ οτι τοτε

σε 1°ωτττοττ σ'ΙΙΙτττ; σαττε Ια σοστσασε σε Βο

ττισΙσε α ΤΙΙιστττισε εστι τΙΙε. Βωπαία.ε τι .τοπ

-βί.τ τεεωατττ, σε (ο ιιτίίε σ'έτστεπε.τ; ειιίατ:

Π» πακετο Ζίτσα: ; ένα: σε πατίσπ ; (ιοπιπιο

Ρίσίτι σε έ·έπτε; ιτι.ττταττ (σε ?ιοττυπο.τ μυ· ω:

/αύίεε, στο. ΟοΙα εε ττσσνο αιτιετ τετισσ σατιε Ια

νετειστι αΙΙεττιαιισσ σε 8τοιιιτισεννσΙτσε, σε σοι

α τεστ στοιτε α ΟΙιττετιιιε 'οτ α ΡΙσεἱοστε ατι

ττεε σσε ΒσττττιΙσε στοιτ σΙΑτΙιεττοε: ττιατε

ΕεσΙιοττιΙτοστ8 α τεστ σΙιεστνοτ ανοσ τατεοτι σσε

σσε τττστε σε σένΣτατε εστω σε Ροσνστειιτ

σττε σσΙστιο τταττεΡσεττιστι στι στιε ταστε σε

τ7ΡσσταΡΙιτο , ετ ιτε σενστεστ εε ταΡΡσττετ

σσ'α ΕεοΡο ετ τιστια ΒοτττσΙσε.

Οτι τι,οετ Ραε ΡΙσε τττεττσιτ σε Μισο σε σε

ίαΙισΙτετε σσε σε εστι ποτε οτ σε εα Ρατττε;

τ Ε
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εε τΙυ'ΙΙ τ, τι εευΙεττιετιτ τΙε οεττειιτι , ε'εετ @τι

τόνου ειν:ιτιτ Ιε ΧΙΙΙο ετεοΙε, -Ρυτεου”ΙΙ ετι εετ

ΕΜ τιιετιττοτι τΙετιε Ιε Μιτου ΙιτετοτττιΙ τΙε ντυ

οετιτ-όε-Βετιυνειίε, εεττντιττι οεΙεΙιτε ερτ Πο

τἰεεοἱτ εουε Ιτουτε ΙΧ ; εε ττυι εε ττουνε σου

εττττε εττοοτε Ρετ Ιε τεουεΙΙ ττιειτιυεοτιτ εΙε

1)τιοτι , ουτ τεττιοτιτε ὲι 5οο ετιε ετ ΡΙυε, ευ

τεΡΡοττ ιτε Ουάτυε ,ειυτευτ ιττόευεεΒΙε τΙετιε

εεττε Ρ:ιτττε. Ι)'ειΡτεε εε ουι ντετιτ τΙ,εττε ειτ

Ροεό , Η εετ Ιιοτε ότι άουτε ειτε ΒοτιιυΙυε ,

όετινειιτι τΙυ ετεεΙε ιΙε τετ, τι'ειττ ειττετε εινειιιτ

Ιε ΧΡ ου ΙεΧΙΙΒ ετεοΙε. Βετιευττε εἰ ΒτειιιτΙε

οΙιεουτττε , τΙυτ Ρουττοττ εε Ρετττιετττε τΙε Ηττα·

Ιε τετιιΡε ου σετ ειυτευτ τι νεου Ρ ο τ

(2υοτ ου”τΙ ετι εοιτ, εε ΒοττιυΙυε ευτ Ι'ετττε

τεττοε τΙυτ:ΙιτεΙ οτι εετ εἰ Ρευ ἰτιεττιιἰτ, τι οοττιΡοεό

ου ΙιΙυτοτ εοτττ ετι Ρτοεε οιαι2τε !ίντεε είε/α

δίε: άΈΐ.τορε τΙυἰ ετι οοττιΡτετιτιετττ οΙυειττε

νιτιετε; ετ εεε ττιΙιΙεε, ευ εετιττττιετιτ τΙε ΡΙυ

ετευτε εειντιιιτε , οτιτ ότε Ρττεεε τΙε ΡΙοεότε ,

1τιεΙΒτε Ιε τεττιοτειιτητε τΙε ΙΙειυτευτ , ερτ, ττετιε

Ια Ρτείεεε ου Ιιντε Ρτετιιτετ , τΙιτ : ΜοίΙΒο

πτυία.τ, /ε Ζε: ετ £ταει'αίτε.τ ότι έττεο επι ω».

Μετε οτι ουτε Ιιετιιι τΙευειτυτετ , τΙἰεεέττυετ

Ιεε ττιετΙΙευτε Ροετττεε, Ιεε ΡΙιτεεετ ετι Ρτοεε ,

ΙΙ εετε του]ουτε ετεε ‹Ιε ε9εοετοενοιτ (με

τΙε.ττε Ιε ΡτιττοιΡε οτι τι εετττ ετι τοτε. (Με εετ

ει νται ου”οτι τιε Ρευτ τΙουτετ υτι ττιεττιτιτ (με

κ
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ΒοτιουΙιιε π'ειἱτ ευ ειπτε Με πιεὶηε 11η πιο·

πιιεετἰτ ἀεεΪιιΒΙεε ‹Μ ΡΗεότε , ΡυἱετμιΉ ε.

εοπεετνε Μ ΡΙυΡειττ ιΜε εΧΡτεεεἰοτιε ευε Γοπι

νοὶτ άαιπε Με εοπιΡοεἱτἰοιπε (Μ ΓεΐΪτεηεΒἰ

τΪΑυΒιιετε (μή τιοι1ε εοτι1: Ρετνει1ιιεε. Θεα

ΡοιιτεΙιιοὶ ΒοπωΙυε εετ ειρΡεΜΞ μη· θιιἀἱυε

Μ ττεάιιετευτ όεε ίεΒΜε άε ΡΙιε·άτε ου ΡΜ

τὁτ Μ Ρ|ιεώ·ε θα:·θατε. Σε ςιιΉ γ ει (Μ εετ

τεὶτι , ε'εετ εεε Με ί:1ΒΜε άε ΒοπιιιΙυε οιιτ

σε , οτι πε εειἰτ ά'αΡτεε @οἱ , ὶπιΡτἰπιεεε ἑι

[Πω , εΙ1ει Μαη 8τεὶπεπ· ., απο υπε ττειάειε

τἱοτι εΙΙειτωιπάε ‹Μ Ηειπἰ Βτεἰιιετ ννεΠιιε,

εειτιε ἰπκἰἱεειτἱοτι ά'ειι1τιόε , πιειἱε πάσο Ρι·έ

ειιπιε εττε άε ι!μ7θ :ζι 1ξ8ή. Μ. 8εΙιννοβ ει

όοιπιε ιιτιε εἀὶτὶοη άιι τεειιεὶΙ πιεηυεετἰτ (Μ

Βἰ]οιι τΜε ίεΒΙεε άε ΒοπιιιΙι1ε , εϊεΡτεε Μ

Ρτεπιἰετ ειεωΡΜἰτε ιἔΜ Οιιᾶὶιιε εινα: εΙυεΙεΙυεε

νετἰειιιτεε επι· ΓεάΜοτι (ΠΠπι. Εηίἱτι Η γ επι σε

ευ, επι 1709, ιιπιε εὸἰτἰοι1 ἑι Εεχόε, ό”ειΡτεε

εεΠε εε1.ιε. ΜΜηΗυε, πιειἰε τ1·οιπΙυεε ε: ΡΜἱιιε

όε Ϊειιπεε. ΕΙΜ πε εοιπὶετιτ ςυε εοϋωιι€ε Ε»

ΒΜε , Ι:ειικΠε (με Με τεουεὶΙε ά'ΠΙιτι ετ ‹]ε

Βήοπ επ τειιΪει·ιτιειπ Ίιιεττε-νἰη8τε, Αυ τεετε ,

Ισ εοΡὶε όοηΙ: ΝἰΜιπἰιιε ο ΕΜ υε:«ηέε πε εστι

τετιοἰτ κ1ι1ε ςιιετετιτε-εἰιη ίειΒΙεε , ειιυηυε!!εε

Η επι ει ει]οιιτέ εΙιιἰτιιε , Πνόεε σ:Μ ΪεΧεωΡΙεἰι·ε

ά'ΠΙπι Ρουι· επι εοωΡΙετει· Με εοἰκειιιτε. Πε
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(ΙΜ ω: Ρι·σονε Ρετ σε 1121582186 εκττεἰτ ‹·Μ

ΝὶΜοτὶοε: Εεε ΜΜεε εοὶνεΙὶτεε εε ττσονεπτ

άεοε Γεάἱτὶσο όε ΒσιοοΙοε, ετ Ρσοτ σε Νεο

Μὶεεετ ε ἀεεὶτετ, ετ Ρετσε @άσο γ τεσσοιὶσἰτ

εὶεόιοεοτ «Με ΡΙπεεεε όε ΡΙιεάτε. Βειοε εσο

εκσε]Ιεοτε εἀὶτὶσο όεε Ρτσιὶοστὶσοε σο Μου

Ιὶετε τστοεὶο , Μ. 8εοννεισ Με ε τσοτεε 11Μσεεε

ε Μ Εἱο ‹Μ εσο ττιινεὶΙ (ι). `

Η Νεο εετ μπε ιοσὶοε ντειὶ εοε, εΜοε Μ

ΒστοοΙοε ‹Μ ΝὶΜοτὶιιε, Η πιειοτΙοε νὶο8τ Βι

ΒΜε εοὶ εε ττσονεοτ άειοε Μ εσΙΜετἰσο ‹ὶε

Βὶὶσο; ετ εἰ Γσο επι εεεεεΡϊε άεοκ εοὶ εε ττσο

νεοτ άεοε Γεάὶτὶσο ιὶΊΠὶο, Η γ εο ε τΜοιε σοὶ

εσοτ οι·όεε (Μ Ροεάτε; ά'σο Η τεεοΙτε ειπε

Ι”ε‹]ὶτὶσο σε ΒστοοΙοε , ό'ειΡτεε Με τεεοεὶΙε

ιὶΉΙοι ετ ‹Μ Βὶὶση , εετ Μαι Ρτείει·ειΒΙε ε

σεΠε ΡοΒΙὶεε μι· ΝὶΜοτὶοε , οοὶ ε'εετ εετνὶ

εΐοοε σορἱε πεε-πιεΙ επι στότε , ττὲε-ίεοτὶνε

ετ τεπιΡΙὶε ἀ'ὶοτει·ΡσΜτὶσοε, εὶοεὶ ‹Ιοε Μι

Ρι·σονε Εεεεὶοἔ , εινα: ΜΜΜ ά'ότεοάοε ειιε

ά,ει·ιιᾶὶτὶσο.

ΑΠ.]Ι18θΙΠΒΠϊ ‹Μ σε εενειοτ ετὶτἱεοε, ετ

ά'ειΡτεε ΓσΡἰοὶσο όεε Ιεστειιτε Με ΡΙοε εποε

τεοι·ε :Μ ΜΙ:Με, ΝὶΜτιτὶοε είιτ ότε ιοεὶΙΙεοι·

ὲι σσοεοΙτει· ε'ὶὶενσὶτ εο εσὶο ‹Μ Ρτεοάι·ε Με

 

(ι) Ρ|ωεώ·ί Διι€ιι.πί Ζ.ί&επί /ΞιὐιιΙαπωι ΟΖίεορά:ταπι

ΖίΖυ·ί ?ζ άασ υυΖιππίπα ω-ε·. Βταπευίέαε, 1806.
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τεΙ:Ιεε τΙε ΒοππυΙπε άεπε Ι'όἀἰτἱοπ τΙ'ΠΙιπτ

ειπε Ρετ Ιεε άΙΠότεπτεε Ιεεοπε οιιἰ εε ττοιι

νεπτ τΙεπε εοπ τεουεἰΙ. Α οιιοὶ Ρευνεπτ εετ

νὶτ τοπτεε εεε νετἱεπτεε , Ριιτεοπε Ιεε τεΒΙεε

ΡιτΙ:ΙΙόεε Ρετ ΝἱΙεπτἱιιε οτττεπτ ττεε-Ρεπ ι:Γε

νεπτεεεε ειπε οτὶτἱουεε. .

Οπ τΙοΙτ ὸἰετὶπΒπετ ΒοτπιιΙιιε τΙε Βἱτπἱ

εὶυε, οοιπιπε επ Ι'όετἰτ οτὸὶπεἱτετπεπτ, ιπεἰε

άοπτ Ιε νότττεΒΙε ποτπ εετ Ρεπιιτίυε τΙ'Α

τόπο , εὶπεἱ τΙτι,οπ Ρευτ Ιε νοἰτ πειτε Ιε

ειιΡΡΙόιπεπτ ‹Ιπ ειιΡΡΙόιπεπτ τΙεε εΙιτοπὶοπεε,

όόΡιπε Ιε εοτπτπεποειπεπτ ότι τποπτΙε ]πεοπ'ε

Ι,επ 15το ‹Ιε Γεω νιιΙ8εΙτε ; οιιΉε ότε όετἰτ

εἰπεἱ ετ εοττΙΒό Ρετ Ιε Β. Ρ. Ξεοοπεε ΡΜ

ΙΙΡε Βετ8οτπετ, τΙε Ι,οττΙτε τΙεε Ιτεττπἱτεε. «Εεε

« ίεΒΙεε τΙΙΕεοΡε, (ΙΝ-ΙΙ, οπτ ότε, Η γ ε Ιοπ8

τ‹ τετπΡε , ττετΙιιἰτεε επ Ιετἰπ Ρετ υπ εεττεὶπ

« ΒοτπυΙυε, Ροι1τ ΙΙΙπεττιτοτΙοπ τΙε εοπ ΙΙΙε

« Τ7Βιιττἱππε. ΜεΙε τοπτ τόοετππιεπτ εεε τε

« Ι:Ιεε οπτ ότε τετεἰτεε Ρετ υπ οεττεἰπ ΒΙ

« τπὶεὶπε, Ιιοτπιπε ττεε-εενεπτ , ενεο ππε νἰε

« τΙ'ΕεοΡε, ετ ‹Ιό‹ΙΙόεε επ (ΙετᾶἰπεΙ Απτοἰπε

« ου τἰττε ‹Ιε εεἱπτ ΟΙ1τγεοΒοπε ; » σε ετιιἰ

Ρτοιινε όνΙτΙειπτπεπτ (με ΒοτπιιΙιιε ετ Βὶεὶ

τπἰιιε ότοὶεπτ τΙεπΧ Ρετεοππε8εε τΙἰτΪότεπτε,

οτιοἰοπε ΡΙιιεὶεπτε εεεεΙΙεπτε ετΙτίοιιεε Ιεε

εἰεπτ εοπτοπουε. ΝΙΙεπτἱυε Ιεε ε Ιπεπ άΙε

τὶπΒπόε τΙεπε εοπ όεΙἱτἰοπ οι: 17οο; ετ Ιοτε
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(με Βιειιιιιιιε(ιε(ΙΜ εε( σιιιιεειιΜ ε. Αιιισιιιε

Πετ(Ι:ιτισ·, ιτιειιιΙιτε (ιιι ε.=ιετε εσΙΜ8ε , ιιισττ

ειι τάδε , στι ττσιινσιτ Με ίειΙιΙεε (Μ ΒσιιιιιΙιιε

(Ι:ιιιε ιιιι ιιιειιιιιεετιτ (μι ει(ιετσιτ (μεττε σε

ειιι(Ι εειιτε εεε ειιιΡετενειιιτ. |

Αιιιει τιιιΙ (ισιιτε (με ΒστιιιιΙιιε ετ Βιιιιιειιιε

ιιε εσιειιτ (Μιιι( Ρετεσιιιιεε (ιιιΜτειιτεε; σετ Μ.

νιε (ιἘεσΡε ε( εεε ΜιιΜε (μι έτσιειιτ ειι

Ιιτσεε , Βιιτιιειιιε Με ετσι( ττει(Μιτεε· ΙΜ 8τεε

επ Με] εινειιιτ Ι'(ιιιιιόε ιΔ59. Μ:ιιε εε τιιεετ Ρειε

Μ εεε (Μ (Ιιετιιιτετ ιει ΡΙιιε Ισιι8-τειιιΡε ειιτ

Ιεεεετιιε , Με ιιστιι ετ ειιτιισιιι (Μ Βιιιιιειιιε.

ΙΙ επι (ι ετερετΙε ειεεεε (ιιεεττειιιειιτ μα· Εεε

Με ετ Ρετ Μ εειτ(ιιιιειΙ σιω-εω, Με ειιτιειιι(

Ρειινειιτ Με εστιειιΙτετ. (με ευΗιεε (Μ Ρτέ

νειιιτ (με Ι'ε(Ιιτιστι (ΓΠΙιιι με με ότε τενιιε

ει; εσττι8όε Ρετ Βιιιιιειυε, ειιιει (με Γε ετιι

Ρετ εττειιτ ΝιΜιιτιιιε, ιιι (με Με ΜΒΜε (Μ

Βσιι(ιιιΙ(ιε, εινεε Με τεετεε (Μ εεΙΜε (Μ Με»

(Με (ΙΠΙιιι , ειιειιτ (ότε ττ(ι(Ιιιιτεε επι ΛΙΙειι(ι:ιιι(ι

εσιιιιιιε Γε Ιιετιεε ΝενεΙετ; απ· ΙΙει(ετιιΡΙειιτε

(Ι9Ι.ΙΙιτι τιε (ισιτ τιειι ι Βιιτιιειιιε, ει εε ιιιεεε

Μ. νιε (ιΈεσΡε ε( (Ιιι(-εεΡτ ΜΙιΜε (Μιεεωε (ιιι

8τεε εε Μτιιι. Πε εστι( Με ίειΙιΜε ε, ε, δ,

7, το, ι5, 18, ει, Δε, Ζβ, 53, 68, 7ο,

·7!ι, σο, 97, ισσ, εεΙστι Ι'στ(ιτε στ) Βιιιιιειιιε

Με ει ΡΙεεεεε, πιειιε εε (μΉ γ ει (Μ εεττειιιι,

ε”εετ εε (Μτιιιετ (μι ει (τει(Ιιιιτ εεε ξεΙιΙεε (Μ

ι

Ι

Ι



58 Η Ο 'Ι' Ι Ο Ε.

€τεο επ ΕΜΠ, α: που Βοιτ1ιιΙυε , εΙιιοἱςιιΉ

Γειά Ρτότειιάιι ίειιιεεειτιουτ. σσε: σε εΙιιἰ ε ότό

ΡΙοίοεωεπτ άέτοοπττέ οοιιττο Ι,:ινἰε άε: Πεπι

:ιεΒὶοτετ Ρετ Εεεεἰη8 , οτι ΡετΙειιιτ ‹ἱε Βο

τι1υιιιε ω: όο Βἰπιἰοὶυε (Ρ. 71 στ: ευἱνειπτεε ).

Μι τι·ειἀιιοτὶοι1 ΔΙ!εωειιιάε όεε ίειωθε ‹ἰε

ΒοπιιιΙιιε ετ ά Μπακ, ε έτό ίειἰτο μπι· Ηεπτὶ

ΒτεἰιιΙιοοννεΙ.

-τ-τ-?

Ί

Ἡ



Ζ

ι>οΕετττε

ΠΒ

ΜΑΒΙΕ ΒΕ ΡΒΑΝ(ΙΕ.

..ναων-ΦΩ-ΛΜΛωωωωυωι~`ωων-ωωωωυιυυεωωωυω-ωω-ωωωφωΛπκωωΨ

Ριτοτοοοε ω.

Ο

Πιτ. Ιτἱ εεινειιτ τΙε 'Ι'τονευτε(ο.) ,

Βεντετετιτ Ιιτετι ττιετττε Ιευτ ουτε (δ)

Εε Ιιυτιε ΙΙντ·εε ε εε εεεττε (ή) ,

Β εε εεετττιιΡΙεε , ε εε τΙτε ,

Κε ΙΙ ΉΙοεοτε ττυνετετιτ ,

ο. Η

Ε. εεετττετιτ τιττιετιιΙιτει·ετιτ Ι

Ρετ ΜοττιΙιτε εεετινειετιτ

 

(τ) Πι ΡοτττεΙυε., Βρίττ·ε ἑι ττιοτιεει€τιευτ Ιε ΠευΡΙιἱττ.

Ι ΡΙιτετΙτυε, Ρτ·υίο8. .4Β'.τορπε παπα.

ΒοτιιυΙυε, ΡτοΙοέ., Ρ. 589. κ

(ε) εεττ: ττυτ οτιτ που Ιε εΙου ιΙ”ἱτινετιτετ. (2υεΙττυεε τινι

τιυεετἱτε ιιοττειιτ: Οί! επί εείνωι: ότι Ιεπτέιυε ; εευιτ ι1υτ οτιτ που

ατε Ι'ττιεττι.ιετΙοτι. ·

(3) δευτ, Ρετττε, ετιιιΙε, 50ΙεΙ1Φε;ετιπι.

(ή) Α ετυτΙΙετ Ιεε Ιιοττε Ιἱντεε, ε ΐείτε εοτιτιοτττε, ὰ ετιεεἰ

μια, τιτευιετττε ετι ττιεττιοΙτε. Ι

(δ) ΒαπτεπιθΡεϊ, ίτιττε τεεεουνετιιτ, τεΙιρεΙετ ε Ιτι ττιότιιοττε

ΓΙ"ΠΟΠα"Ότ



6ο υο:9.ειε.ε

Εεε Βιιπε Ρι·ονει·Ι›εε Ιιε Π οοὶεπι (ι),

Κε ει επιεπάει· εε Ρόιπεεεπτ

(ει) Β Μι· επτεπτε επ Βἱεπ πιεἰεεεπτ, ω

δἰ Βι·επτ Η επεἰεπ Ρει·ε.

ΒοπιιιΙπε ειιἰ ίπ Επ:Ρετει·ε (ε) ,

· Α (δ) ειιπ ΠΠ εεετὶτ ε 1πεπάει,

Β Ρετ εεεεπτΡΙε Η πιπετι·ει,

(ό) (Μπι Η εε Ριπετ ειιπττε8πετἰει· (ή) ,

Κ'πιιππ πε Μ Ρεπετ επ8ἰπ€πἰει·

ΙιοΡεε εεετὶ1: ε ειιπ Μεεττε .

Κἰ Βἰεπ επεππετ Ιπἰ ε επι: εεττε,

Ππεε ΓεΒΙεε ΙιΉ οτ ττιινόεε

Πε θτἱυ. επ ΜΜΜ ττεπεΙετόεε (δ) ; °°

' ΜετνοἱΙΙε επ ιιι·επτ Η ΡΙυ.επι·

ΚΗ ιπἱει ειιπ εεπε επ τεΙ ΜΒιιι· ,

/

Με π”ἱ :αἱ ΓεπΜε , πε ΈοΙὶε,

Η Η π'ειά άε ΒΙοεοίἱε

Λε εεεειππΡΜε ειιἱ εαπ: αΡτεε,

(σ) Π άεε ειιπτεε ειιπτ Η 8ι·ειπ; Με

 

(ι) Επτεπἀοἱεπτ , ἐεοπΕοἱεπτ, επ νει·Βε σοῦ; απόί,·ε.

(ε) Ψοχει Ια ποτἱεε επι· Μετἱε , ε: Ρεπτἰειι!ἱετεππεπτ εεΠε

επι· Βοπιιι!ιιε.

(δ) ὰ, Ροιπ·.

(ε) θιιπετσέπεσίε:·, ΒετεπΕἱι·, μ·έεει·νετ.

(δ) Τι·οιπΡει· , επι·πι·επάτε , ε1πΡεπίίπρέπεπε.

(δ) Ττεἀυὶτεε ἀε μα: επ Μάτι.

(7) ΐεἱιε, εεετεε , εετἰοπε; /ααα.



(Φ

Με πει” οι: ι=ιιωνσε. δ:

ο

Α. τοσὶ εοὶ Μ τὶιοε επι άσο: ίεὶτε

Ν,ενεπιὶετ οσὶεοτ ε. τεττεὶι·ε (ι) , .

ΡΙοεοτε μιτσΜε εμε ὶ ειιοτ. Ι

Μεὶτ. σε ΡοτεΙοεοτ (Η το'εο εεπιιιοτ 3°

Ι(ὶ ΡΙσοτι εετ ιΜ ΟΒενεΙετὶε ,

Β'ειοεεὶ€οεπιεοΖ ιὶε εοττεὶεὶε;

Ε) φωσ: :επι Ποιο :Νεο :Μ τεεοὶεε ,

Νε νσὶΙ Μεεὶει· επι πιοΜ @Με

(2οε :Η τοεττε ττεινεὶΙ ε Ρεὶοε;

01· Κε πο'εο τἰεΒοε μη· νὶΙεὶοε (ε)

ΜοΙτ ἀεὶτ (Με μη· εε Ρτεὶετε . ν

Οἱ εοιοτοεοεετεὶ Ια Ρτὶπιὶὲτε

[Με ΡεΒΙεε Ιι”ΥεσΡει εεετὶτ,

Κ' ε εστι Μεὶετι·ε τοεοάε ετ ιὶἱετ. ή"

(

(ε) Η πε ιοε τενΜοάτε ποσοοε €Ισὶτε επ τεΕπιεεοτ Με

εκειοΡΙεε Ηιι'ὶΙε ι·εοΜποεπιτ ; ΜΒΜ οεεοὶοσἱοε εεΙιιὶ «χιο οι'επι

Ρτὶε (Οιιἱἰἰιιιιπιε, εοπισιοπιε Ισπόάι.ε έ!τέε.)

(ε)

(ε)

(ε)

(ε)

(ε)

Ρεο τοΒοε , μυ. εερειΒΜ.

?φάωΜε.

@οἱ Πιτ εο!εοτε ὶ τοεὶεεειιτ.

()στοεοτ Η εε (ΜΜΕ Βοετὶετ.

Η άεεεονει·τ ειιοτ τοτ Η Με.

Ε/:Μ εεοε ε «Μ ειιπεὶεἰε.

ι



δε ι>οι€ετεε

 
ενιωεεεε=====εια·Ι ΙΙΙΙΙΙΙΙ

τ

ΡΑΒΒΕ Ι.

Β'ιπι θα· (με £τιινα απο δευυπε τω· απ

τ Ροπιετοί Κι].

13ο θα: τεοιιπτε Η τπιιπτε

δουτ υπ τόιπἱετ , ε εἰ Ρτετε

δεΙιιπε πετιιτε Ριιι·εΙιεεεΙτ,

(τι) δε νΙεπτΙε σπιτι Η εοΙειτ (ε) :

[Με εΙ1ιετε .Ιειπε ποτε (δ) ,

Ι (ΙΙετε Ιε τπτ, εἰ ΓεεζεττΙε ;

.Ιε επἱᾶεἱ , τειτ-ΙΙ ΡιιτεΙιεειετ (4)
Με νἱεπτΙε εετ εεετ τότπιετ,Δ

β) οτ εἰ ἱετ .Ιειπε ττπνόε ,

τ Ρετ Μοἰ πε εετει τειπιιόε. Π·

δΙτιπε τἱεεε Ποιο εἰ νπε ττιινεετ (5),

 

(τ) Ρε Ροιιτεἰιιε , ΙΝ. Ι, ίεΙ:σΙε ΧΧ , Σε· Οι; ε: Ια ΡετΙε.

ΡΙ.ιεετΙ., κ». πι , ω. :οι , Με” (τα Ματέατίωιπ.

ΒοιπιιΙιιε , ΗΡ. 1, εε. Ι , Μακ.

Αποπ)τιπ. ΝἱΙεπτἱιιε, τεΙι. Ι. .

νὶπεεπτ. ΒεΙΙονεεεπε. ἱπ ΒΡεοπΙ. Ιιἰετοτ. Οοιιττα (τύπω

πἰοεοε.

(ε) διπνεπτ εοπ Βεεοἱπ, εεΙοπ εοπ ΙιεΙιιτικΙε.

(3) .Ϊαιπε, Ρἱεττε Ρτόεἱειιεε, έειππιιι.

(ή) .Ιε Ρεπεοιε, τΙΙτ - ΙΙ ττοιινετ, εΙιετεΙιετ.

(δ) δι νοιιε ότΙει. ττοιινόε Ρετ υπ Ιιοιπιιιε τἱεΙιε, Η νοιιε

άοππετοΙτ ππε ιποπτιιτε ει! οτ ετ νοττε εΙεττ.ό επ εετοΙτ ΡΙυ.ιε

€τεπάε.

ι

κ



ει( ιι.ιιιιιι ει( τεεΝειε. 83

Βιειι εει Ι(ε (Ι'στ τω: ετιιιτεετ,

ει επι ετειιετ τιιε(τε εΙεττει , Ι (

Ρετ Ι'στ Ι(ι ε ιιιιιΙτ €τειιτ Βιειιτει.

Φωτ ιιιε νιιΙειιτει τι,ει (Μ τω (ι)

.Μι ιιιιΙ Ιιειιστ ιι'ειιτει Ρετ Μει.

ιιισιιιιιιτιι.

Π Αιι(τεει εε( (Μ ιιιειιιτε θεοι (ε) ,
((Ω δε πι( πε νιειιτ ε( Ιιιτ τεΜιιτ (δ), ' ι

()ιιπιε (Με (Με ε (Μ Ιε 1επιε ,

((ϋ νέα Γενιιιιε (ΙΌπιε ε (Μ Γειιιε :

εεε”, πε Ιιειιστ , ιισιεπιτ ιιε Ρτιεειιτ (ε),

δε με Ρτειι(Μιιτ, Μ ιιιιεΙιι (ΙεεΡιεειιτ.

 

(τ) οσιιιιιιε τσιπ ιιε (ισιινει ιιι'(!(τε (Ι'ειιειιιι εεεσιιτε , πε

εστ(ιμει Ρε: (με μ (εεεε Μ ιιισιιι(ιτε εεε (Μ τσιιε.

(ε) ΙΙ ειι εε( ειιιει (Μ ΡΙιιειειιτε (ιει·εσιιιιεε.

(3) Ι)εειτ , νσΙσιιιό.

(Δ) Πε εε(ιιιιειιτ (Με Με ιιιειιε, Με Ιισιιιιειιτε, Π: ειισιειεεειιτ

Μ πιειινειε , ε( εΒειι(ισιιιιειιι εε (μι εε: Ι:ισιι.

ΐατίαπτεε.

(α) δε τι:ιιι(Ιε (με ιΙ ιιιειιιοιη

[Με εΙετε εειιιιιιε (τοτε.

(ε) ο» ω( ιιιειιιε εειιιιιιε ττονέε,

(ε) δε Μ τε(ιιεειι( ιιιειιιτειιειιτ.

(ό) τω Ι'ενσιιε (Μ ιιιειιιτε Μι:(ιιιιε.

01(

θεα (Πι Ρετ Ι'σιιιε ε( Ρ(ιι·Ιε (ειπε.



δε( νοέειπε

-
κ

====απαεε-::===εααα·__-π===ωω====;==αααωαΩ===============:== 

ΡΑΒΕΕ Π.

Ποπ Σεπ ἔ: ώ: Ζ'1ίπένιιΕΖ (π).

Πε ἀἰεΙ: άοιι Σεπ σέ άου. ΑἱΒτιοΙ (α)

@οἱ Βόνεἱοτπ ὁ υπ τοεεεΙ (δ); 4

Η Ϊ..οκ (ή) ἑι Ια εστεε·Βένεἰτ

Ε Η ΑἱΒιιἰειιιε Ξι-νειιιι (δ) εετεἰτ. ·

ν Ιτἰόειηεπτ Ριιι·Ιει Η Επι:

Κἰ πιιΠτ εετεἱτ οιιηττοΗιιι (7) ;

Ρετ ττι:ιιιτει!επτ (8) ΡειΠει έι Ιιιἱ (9)

 

)

(κ) Εο Ροπτεἱηε, Πν. Ι , ΗΕ. Χ. Ζε Σοκ! ε: Ι'.4έπειια.

ΡΙωάτ. , ΗΒ. Ι, (Μι Ι. Σκριπ ει· χέρια.

` Βοτιιιι)ι:ε , ΙἱΙ:. Ι , Βάι Π , Μακ.

/ΔΕ80Ρ., ἐπὶ). 133.

Αποιηιιι , ΝΗωπ., Βάι. ΙΙΙ.

νἱποεπι. ΒεΙΙονει:. Μ 8ροοιιΙ. Ηίε!οτία|.

(α) Ρετἱτ σ€πεειιι , ιι€πο(!ια, ἀὶιιιἰηιιΙὶΐά'αἔπιπι.τ.

(δ) Βιιἱεεωιι, πἰυιιΙιι.ε. Ρ:οποποοι σ6,παιιι ω: έι Η. ήπιο ω.

καπ.

(ό) Ρι·οποποει Ιοιω. -

(5) δε €εποίτ ΡΙιιε ΜΗ. 6'αιόιΞε ω( παα!!εω.

(δ) Επι οοΙ«Ει·ο, επ οοιιπ·οιιι , ἰπισἑ.

(7) ΜέοΜπιτ , σ.ΙιιετεΙιευτ, οοπυ·ώίισ.

(8) ΠοΙιΕτε , επ:Ροι·τοπιεπτ.

(9) Ι.πύ Ρωα, Ιιιἱ πάτα" Η ΡεποΙο.

ι

ι

ἔ

`



οι: ττεττττι οτι ττωττοιτ. , 65

(α) 'Ι'υ τττ'εε , ιΙτετ-τΙ , τετ 8τιιτιτ αουτ ·

Π' Ατ8τιετ Η ειτ τεερυιιιτυ :

8ττε Ι εΙι ιτυοτ ιΙυττο τ' τιε νετε-τυ , . τω

'Γυ ττιττιε οτ εεετε ιιτευε τουτΙιτεε (ε)

Νεο ουτε τιοτντε πιο ειιοΙεε (δ) ,

Αυττεετ (ή) τττ'ετι ττετ , σε ετετ,

(]υττι ,πιο νττι8 τυτ ττιυτιιτττ ιτε εετΕτ ΑτεττεΙεε ειιτυτιο τεεΡυιιτ (δ):

8ττε , τε Μένει. νυε τι-ττιυτιτ (7),

Πε νυε ττιε ντετιτ ΙιτιτιΙτεε με Ι:ιειιΡ

(ό) @οτ , βετ Ιτ [τοκ , ττιιιΙιττε ττιε τυΠΑτ8τιειιττ (το) τεετιυτιτ , τιτετι ετ νοΙοττ (τι),

τά Ιτουιτ Ιτ ιτττ : τεο εεττ ιτε νοττ (πι) , °°

(τε τττετεττιε οτε ττετ τεε Ρετε με)

 

(τ) (]Ιτιιέτττι, οτΓετιεε, ιτε πατώ.

(:τ) Τυ τιτ'ιτε ττουΙιΙε ι:εττε ειιυ.

(δ) Α πια ευτττειιτιι:ε, σε ιτοτιτ το Ιιεεοττι.

(ό) ΡετετΙΙετττειιτ, ιτε τιιετιιε. .

(δ) Μουττττιτ ιτε εστί.

(θ) [τε 3ευτιε ιιΕυειιυ τειιοτιιτττ ευτ-Ιε-οΙιεττιτι.

(7) Αυ-ιτεεευε ιτε τοστ; τπτ τποπτεπτ. '

(8) Τουτ εε ειτε.

(ο) Τυ τιτε τιιτιυιττε.

(το) Ρτ·οτιουεει Ζ'.48·πεατι.

(τ τ) Ι)εεεετιι , νοΙοτιτε, ιτεεττ.

(τ ε) τ”ε εεττε ιτε Ιιουτιε τιιιττ.

(τ 3) @ιτε του Ρετε οτε τττ τα ιτιειττε εΙιοεε.

ι

Π. 5



66 ι·ο1έειεε

Α εεετε ειπ·εε α οιΙ Ἐπὶ ει·εΜ) Οι· :Μ εὶε ιποἱε , εἰ εατα)εο ει·εἱ ·

(2α'επ ι·εττεπεε (ε) , Ϊεὶτ-ἰΙ, εοι· πτεἰ ?

Ν”ἰε:·ε με πεἱι, εἰ ειππ Με εαπ (δ) ;

Ε εοἱ Ραι· εε (ή) , Η [Με ε «κι ,

(ιθ Η ιπε Με. τα οτε εαπττεἱτε

Β εποεε 1ιε τα πε ἀεὶ: Ειπε;

])απε Ρτἰει Η Σοκ , Ι'Επ,ιὅπἱεΙ Ραπ:

Δε ιΜπε (ὅ) ΓεεττεπεΙε, εἰ Γοεἰετ. · ·*°

ια ο π .ε π. ι τι· ε. · (

Οἱ (δ) Με Η τἰεπε Βοπέαι· (7) ,

(ε) Η νεεεοπτε (8) ε Η .ϊιι€εαι· (ε),

Βε απ; (πο) Ι‹ιΉ πω: επ Ια1·«Ϊαετἰεε (Η),

Ρεακε εαοἱεοπ (Η) Ρετ επνεὶτἰεε ,

(1) δ”, ῇ'ἐτοἱε, παπι., επ ]'ἐτοἰε εινα: ]αἱ. _

 

(α) @πε νοαε πε εεεεει τα: τπέιΉτε άε ιποἱ.

(δ) .Ϊε π'ότοἱε π” πό, απ ιποἱπε Μ Μ Ρεπεε.

(ε) Ετ Ροαταπεἰ. · .

(δ) Ανω εεε άεπτε.

(θ) (Ε, εἱπεὶ', ω. -

(7) Εεε μπε τἱεπεε σα Ραἱεεεπτε , ει.ιἰ Ρεανεπτ νοΜπ ενω

ἰππΡαπἱτἐ. ' '

(8) Πεπτεπεπι εε εοπιτε, Φίσ8-εοπιε:.

(ο) Εεε 3ιιεεε.

(1 ο) Ρι·οποπεει μια, εειπκ.

(1 1) Βοιπεἱπε , τει·ι·ε , ἀἱεΕιἰεΪ, εεἱ8πεατἱε , εττοπἀἱεεεο

πιειπ.

(ι ε) Βιιτεεε οεεειεἰοπ.

Ο



Ώ

κ

ιιιε ια.ειιιε σε ειι.ειπειε. 67

Ττοενεοτ εεεεε μι: ει: (ι) ειιο(ιιοάτε,

διινειιτ Με Ἐιιιιτ`εε ΡΜὶε εεπιιιοάι·ε (ε) ,

Μι πεσει· Πιτ τσΜοτ (δ) ε Μ σε) (ή),

δὶ απο Η [στα (Μ: ε Ι'Αὶιι8ιιὶεΙ.

 

(ι) Ρι·σπισιιεει πω, απ.

(ε) ΑρΡεὶετ ὰ ὶ'εοἀὶειιεε., ιιιε-ιιιιἱε:· :οι ττὶΙιοιιεΙ , νσγει Μ.

πο2ε Μ.πωφω (Μ) Μ Μ.):ι1ε ΧΙ.ΝΙΙΙ.

(3) ΒιιΜνεο τ.

(ό) Ρι·σοσοεει Μ Ιιεειμ

Μ)

((2)

(ε)

(ε)

(ε)

' Ϊ/ιυἰαπ2εε. '

Το ιιιε τω, εεε, @Με Μαι.

Ροκ σοὶ , ϊεἰτ-ὶΙ, πιεοἀὶε πιε το?

(Η) Η ει ιὶἰτ, ιι'ειι :ή νσΜὶη

Ετ εἰ) τεε1ισιιτ : 3'ειι εειὶ Μ νσἱι·.

Οι ε εὶε ιοσὶε, Με νσοε :Η ,

οιι,επι ι)ειιιετιιΜι, Μἱτ-ὶὶ, ε τοὶ;

Νε (οἱ Εεε πιει εἰ απο Μ ετσὶ. '

Η ιιιε ΠΜ 'το οτε εσιιττιιὶτε.

Ετ σε :με πε ιΜιιεεε Ποτε

Η νὶεεσιιτε ετ Η (]σιι€εοοι·.

οι:

Η ιιια1-(Μοτε ετ Η δοΒόσοι.

ι

κ



δ8 τ>οι€ετεε

ο

εεε-ΡεπεΜεΐποε3%εε1]τ

ΡΑΒΕΕ ΙΙΙ.

Πε ?τι δστί.ε ε α(ε ία Πεποίίδε (τ)

Βιιι.τιιιο Ιε Ιετττε ιΙεε εεστιε

νιιε ιπιιεττετει ό”ι.ιπε διιτιε

Κι Ρετ ΡιιτεΙιει ε Ρετ επΒιιιι (ε) ,

Ανειτ ιπεπείεε επ οτι πιιιΙΙιι.

Ρετ εεεειπΡΙε συπτετ νιιε ντιεΙΙ ,

οι”. ]ιιτ ε,εεἰετ τΙεεοτ Ιε ειιεΙΙ ,

δεε €τειιοπει εΡετεΙΙΙε (8)

Ε. εε εεε Ριει ε”εεΡεΙιισΙιε.

Ι)ενεπτ Η Ρεεεε ιιπε Βεἱπε (ή)

ει σπιτι ενεπτιιτε Ιε ιπεἱπε ,

(ει) Βειπεπάε ΙΙ επ εε τειειιιι (δ)

 

(τ) ΕΞ Γοιιτεἰιιε , Ζε €τεποαΜε ε: Ζε τω, ΙΝ. ιν (Μ: ?Η

Α.ΕεοΡ., ίεΙι. Με).

ΒοιιιιιΙι1ε ΝιΙειιτ., ω. 3, πω.: ετ πιπα.

Αποπ. ΝιΙειιτ.. τεΙ:ι. ή, ετ ΑΡΡ. Βιιτιπ., τ” δ

νἰιισειιτ. ΒεΙΙον. ἱπ .$'Ρεο.·ιιΙ. Μ.ποτίαΙ.

(ε) Ρετ Ξπιτιέιιε ετ Ρετ τιιεε ε”ότοἱτ Ιο€όε τΙεπε ιιιι ιιιοιιΙιιι

(δ) Ι..εε ΡοΙΙε :Ισ εεε ΙιετΙιεε.

(ή) θτειιοιιΙΙΙε , ταιια.

(δ) ΙΙΙΙΙε Ιιιἱ ιΙειπεπτΙε επ εοπ Ιειι€εεε, εἱ Ιε ιπειεοιι ιΙειεπτ

ΙειιιιεΙΙε εΙΙε ότοἱτΙιιἰ εΡΡεττεποἰτ.

Ι/απειιιε.τ.

_ (τι) Με Ιε ειιτιι επ εε ιπειεοπ

ΒειπεπιΙε ΙΙ επ εε τεἱεοπ.

Χ



τ

ΒΕ ΜΑΧΕΣ ΒΕ ΕΚΑΠΟΕ.

διεΙε ετ( Ι)ειιιε (Μ Μ τιιειειιτι ,

Βιιιι( εΜ εε ιειεει( ει τιιεε(τε,

ε( ιι εειιιι(εε( (Μ ειιιι εε(τε.

Μι διιτιε Ιι τεεΡιιτι( : Αιιιιε,

Ριε(Ξε Ι('ειι ει Ιε εειιι€ιιστιε (τ),

Βιετι εε( ευ ιιιε ειιιιιεε(ιιιιι,

(Σεπτ εε Ρετιιιιι ω( ετινιτιιιι (ε) ,

Ριιιε ιιετιιτεἔιετ ιιιιι(

.Ϊσετ ε Μ·τε πιιιιι (ιε(ιιιιτ.

@σ

Μ..
Ω'Η

@κ

Οι· τειιιετιει ε πιει( σ(:Ι πιει (δ)

θε νιιε ιιιει(ιτει Ρετ (Πειτε (ει,

(ό) Ι)εεσιιε Μ ιιι(ιεΙε πιει( ε ειεε

Νε ειιτει τιειι κι νιιε (ΜεΡΙειεε.

Αεεει ειιτει (ετιιιε ε( €τειιι

(ε) Με εε Ι(ι τετιιειιι( ειι νιΙειιι ω),

Θε

το

(1) ιι

(ε) δε( Μ ιιιοιε οιι εε ι·ιιειε ιιισΙ( (ιεεε.

(ε) 1)εΙ' Με( (μι τενιειι( εε νιΙειιιι,

Βιι ειιτσιιι (Με Με νειι(τεε ΡΜιτιι;

Ε( Ιε τειιιε Ρετ εε Ρτοιετε

Βειιιειιι( (ΜΜι Ιιιι εστ Ιε Ριεττε.

ιιιειιΜ , (αμε δ( εετεε ιστ( ιιιειι.

(ε) Πε εε (μι εΡΡετ(ιειι(, (μι τεε(ε ειι ΡτοΡτιέπειτε (ιιι

ιιιοιιΙιιι. Με πιο( ·ι›ἰΙ(ιἰπ σε ΡΙιι((ὅ( ·υἰΙΙαἰπ ςωεωω, ειι Ιιεεεε Ιε(ι

7 ε ισιι€-(ειιιΡε (με ι'ειι (ιι Μ ΡτσΡτιέ((ἔ.

(ε) ι)ε ιιιετιιε (μ'ειι τσιιε Με (τοιιε (Με ειινιτειιειε Ριιιε εΙΙετ

ιοΒετ Μ ισιιτ ε( Ιε πιει( , ισιιετ ε( ιιι'ειιιιιεετ.

(δ) Βεε(ει ενεε πιει εε((ε ιιιιι( , Διε τοιιε εσιι(ιιιιτει εσιιε Μ.
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Ευ Βυἱυο ἱ να μι· ευ Ρτοἱὲτο

Αυάουε ε”:ιεἰουτ απ· Μι Ρὶοττο ,

ΜυΗ: ἱ τ:·υνοτουι Ξι κυουΒἰοι·

δευτ ουυττοἀἰτ ο εειυ·ι ἀυυ8ἰοι·. 3°

Επι Βου: Ρετ υτυυυ άοτυουθ.ο

Α Η Βειἰυο όο ευ νἱυυιὶο (π) .,

Ωιιο Η εου1ΒΙο, νοττοὶ Που ἀἰο;

Ν'ου ιυουτἰτοἱ , ΐοι-οΙο, ιυἱο ,

Μιι]τ μη· οετ Βἰου οΡυτοἰΙΙἰό (ο)

δ”ου ειἰνο οιιετ από υιοἰΙΙἱό.

 

υἱιό ·υί!Ζακιω, Γοι·ιυό άι: ·υίΙΙιι) , Μου: άοιιι :ιοοομἱουε : Η Ριτ

ιυἱὸτο, ιΙυἱ εοτνοὶτ ὰ ἀἐεἰ€υο: Η οΙοεεο άιι τἰοτε-ότυτ, εἰΒυἱίὶοὶΩ

Ρυ);εου, υεΠοίτουΕ άο Η οειιυΡυευο , Ρτου1·ίέπιίτο άο Βἱουε

Ντουκ , ΜΒουι·ουι· , ἴοττυἰοι· οτ οιιΜνΜουι·; ευετουουά , ευ·

1ἱεου , τοτιιτἰοι·, ιΙιιἱ υ'οετ Ρειε υοΒΙο ἀ'οτ.=π ου άι: πυοευτε, ου

Βυ Ιιουιυιο (Μ ΡοιιΡΙο, κά”, Βου1υιο ιἱο οοτρε ου (Η: ιυυἰυ

τυοττο. Βειυε Η εοοουάο :ιοοουτἱου , ·υΖΙΖαίπ ἔεΙυΡΙο70ἱΕ Ρουι·

υΒ)οοτ, νἰΙ, πυἐΡτἱεειΒΙο , ·υἰἰἰ:. Ι)ειυε Ιο 'μου. υ” 7:18 , ί” Με,

εε Ποι1νε υυ ίειΒΜιιι «Μ ΧΙΠ" εἱὸοΙο,ἱιπἰτιιΙέ, ώ: οΙιουαΙἰεπ,

έ” άσο: οι: ιἰε: ·υί|αίπε, ο'οετ-ἑι-ἀἱτο κὶο Η υοΒΙοεεο, άιι οΙοτΒό

οτ άιι τἰοτε-ἐτυτ.

(π) (1οτυτυουτ υ·ουνοι-νουε υιου τοΡυε, ἀἱτοε-Ιο πιώ Που

ουοτυουτ.

(α) ΙΙ οσα Γοι·τ Μου οτ Η οίιτ οπο ΒοειιιοουΡ πιοΠΙουι· ε'ἰΙ ούιτ

«πο ΡΙιιε υιουΠΙο.

ο
ο |

 



τι:: πιει:: οι: τττωτοτ:. οι

(ή) Ετιτιιτ εε τπτ-Η ετι υτι ννιιεεεΙ (τ)

δεττετιε οτ ετιιτεΙε τιιυτι νυετΙτ

(ε) [τι ετ-τεο Ιε τττοτε ττιετιετυτι

Η Με Ιιτειι ευιιτ τι ετιιτιτ τοτευτι. ψ

Τετιτ τ Με: τοτε ε τΙιττΙυττ

.τττττιεε τι,ιιττετ τιιΙετιτ εε ειιττ (ε),

ι Βε τεΡι-τττετ τι τυο τττοτττι.

'Γεω Ιτ Ρτυτττετ Ρετ εεττ ετιεττι (δ)

Κε το ΙιΙτιτιιττετ (4) Ρετ εε ΡιττοΙε,

Ι('εΙε τα ετυτ, ετ ττετ ιτυε τοτε (δ) Ρ

ΕτιεεττιΙε οιΙ Ιτ ε'ειτ εττ εΙόε (δ) , τ

Η Ιιτεττ. τυ ετ ΡΙεττιε ιτε τουεεε

Κε τοτε εετ τα δυττι τττοτΙτεε ,

 

(το Ευιτιιτ εε τιτετι ετι υτι νευεεΙ,

ΙΙΙυε εεττετιε ετιιτυτ τιιουΙτ τιεΙ;

Δ (ε) ΙΙΙυιΙυεε ετ τιεΙε ττιετεοτι ,

ΒεΙε :ποτε , εεττ τ ιιΙοτιε

Τιιτιτ τ ενεττετιε ΙιεΙ ιτέιτυττ.

(τ) Αυ τιιτΙτευ ιτε εε (ιτε, εετ υτι νεΙΙοτι οτι τιουε εεττοτιε

τουτεε ιτευχ ευεετ-τιτευ ι1υε τε τε ιτέεττε; Γ)τ ετ πιο ιτετττευτε,

ετ ττιεε Ιιτευε εστι: εοττετιτότοΒΙεε. Νοτιι : Ιεε τιιιιτιυεετττε Ροττετιτ

διιετιείί, θπελετιἰἰ, Ρ”απεετ, Π/α.τ.τετ. -

(ε) Ωστε το ετοτε Ιιτετι ειτε νουε ττ'ευτει τετττετε Ιε ιτεεττ ιτε

τετουτττετ τι νοττε ττιουττττ.

(3) Βυεε, τττιεεεετ ἰπἔετιἰιιπι.

(ή) (ΙΙ.ιεττιτιι, εεΒιιιτ, ιτε Βτιυτάίτί.

(δ) ΕΙΙε εεττ ττιεοτιετιτότετιιευτ.

(δ) ΙΙε ε'ετι νεοι; ετιεειιιΙ:Ιε.



72 τοέετιιε

(Σ)

Βιιπε ττπἱιΜ Βιεπ εεττε ποἱόε;

Αττὶετε νοΜιτ τετατπετ

Και· πε Ροοἱτ εινεπτ ιιΜτ.

Μεἱε Μ Βεἰπε Με τετιεΙέε,

Κἰ ε τοτεε Γεπ ω τπεπεε.

Τεπτ Ρετ ειπατ, ειιιπ Ρετ Ρτοὶὲτε ,

Κε Η νὶπτεπτ ε Μ τινιετε.

Ι)ππε πε πω: Μ δατιι ειντιπτ ,

Α Μ Βειπε τπετ επ ΡΙπτεπτ,

ει πε μπε-Μο ποἱεπτ Ρειεεετ (τ)

@πετ Με πε εοἱ απεΙαεε ποετ.

Ρτεπε , τετ Μ Βεἱπε, εεΙ ίιΜτ (ε),

5°ε1 Πε τοπ ε) τοπ €επτετ

Ε Βε Ι'ετεεπει·ει :ια τπιεπ ,

Ι)απε Μ τἱνὶὲτε Ρ:ιεεετιιπε Βὶεπ.

[τι δατἱπ ε'εετ τιοα Η Ιοὶέε,

Α Μ Βειπε ε9εετ ετεετιιεε;

Η €αε εε ιπετεπτ , ει ε'επ ναπτ;

 

(Ο Με Μ τεἰπε τεπτ Μ ,Με

(ΜΜΜ Ι'επιπεἱπε απειτα'έι Μ τἱνἱετε.

π

ει»

θε

.κι

(τ) Η τα'εετ ἱιπΡοεεἰΒΜ :Μ Ρεεεετ Μ τἱνἰὲτε, εεττ ]ε πε Με

Ροιπτ πει€ει·. '

(ε) Ρτεπάε , πιτ Μ ἔτεποπἱΙΜ, Ρτεπάε εε πετἱτ Ε! παε τιι

Ιἰετ:ιε τοττειπεπτ ἐι τε ]ειιππε, ετ Ι'εττττετιεπτ ἐι Μ ιπιεππε , ποιιε

πεεεετοπε Μ τἰνἱὲτε εειπε ιΜπεετ.
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Φωτ εΙεε νΙπάτειπ εΙ ΡειτΓιιητ (ι)

δΙ Ια νοιιΕ: Ια ΒειΙω-: 11οΙετ ,
(Μ. Ιἱ εΙοτιουπτεΠοο ἑι ΡΙοη8Ιετ. Ι 7"

(ὅ) Μι διιτΙ: ΡἱΡε επι Ι1ειΙΙ: ὁ (Με:

Κε Με:: ουΙι;ΙεΙτ εεττε τΙ·.=ιϊο ;

Πτι ΕεοσιιΙΙοε (ε) Μάτ νοΙειπτ

νΙτ ΙΙΙ 5οτΙι εἰ Ι1:ιιιτ ΡἱΡεπιτ ,

Εεε ὲΙεε οΙοετ, ἑι-νειιιΙ εΙοεοειιτ (δ),

Η ετ Ια Νήπιο επεειιιΒΙο Ρτοτιτ .,

Απάειιε Βιτεπιτ επι ΙΙΙ Ροι1ιΙειτιι.

Σε. Βειἰιιο Πι οοι·ειιε οτ €ι·ειιπ Μ»

` ΙΙΙ ΕεοΙιοΙΙοε μι· οιινοἰτὶεο (δ)

 

σ

ω) Ετ Ισ εοτἱι επι Ιιειιιτ ε'οε‹:ι·ἰο,

οιιἱ οιιἰι·Ια Με” εεττε Ρότἱο;

υπ εερο!Ιοε νἰπτ επι ι·οοιιιτ

να Ια εοτἱε ιΙιιἱ νσἱι ΡΙΡωιτ.

Οι) Πεοόιιε Πι επ τεΙ ειιἱεε.

(π) Αι·ι·Ινεε Σ·ι Ι'ειιιΙι·οἱτ Ιε ΡΙιιε Ρι·οΐοικΙ , Ια 81·επουΙΙΙε νειιΙ:

ιιο7ει·Ι:ι εοιιι·Ιε , οτ ρου”, Ρειτνειιἱτ ΡΙιιε ειΈι·οιικητ εΙΙο ΡΙοιιΒο

ὲι ΡΙιιεἱειιτε π:ΡτΙεεε.

(ε) ΜΙΙειιι , οΙεέειιι ιΙε ρι·οΙε.

(δ) Αμιατ·ίετιιιό εεε ιιΙΙοε , ΙΙ Παπά επι· Με ιΙειικ ειιήιιι:ιιικ Μ

ι

τεκ:Ιιόε επεετιιΒΙε. .

Ι,

ω) (ἔτοεεε ετ €τιιιιι:Ιε.

(δ) Με πιΙΙεπι 8οιπωωιά Ιειἱεεει Ια εοιπ·Ιε Ρουιτ Ρι·εωΙτο Ια

ετεποιιἱΙΙε, ΙΙ Ια ιπαπΒεει ετ μ: οι: ιιιο7ετι Ια εοιιτΙε Με άόΙΙ

"έα
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Ρε δού: Ιεἰτ, Ιε ΒιιΙπε ειΙ Ρτἱεε, Ι"

Μειι€ιόε Με ε τΙόνοιιτόε,

Ε Ιε διιτιι εετ τΙόΙἰντόε.

ιιιοε.τι.ι·τέ.

(ί) δὶ εετ εεε νόεἰειιε ΡόΙιιπε (τ),

.Η π,ειιτοπτ ει Ιιτιπε συπΡε8πιιπε Ρ

Τειιτ Ιοτ τεεεπτ Ιιἰεπ πε Ιιεποι· ,

(ΙΙ) δε τἱεπε Ιοτ ιΙεΙτ ειιετετ ‹Ιοιι Ιοτ ;

Κε ιΙ.ιιτειιιει·ιτ πε εοἰεπτ Εεε

δε ΙΙ Ρετ ει: ειιπτ επ8Ιπεπιει ,

- ΜεΙε ΙΙ τενἱεπτ εεεει ειινεπτ

Κε τΙε ιιιότειπε Ιε τιιτπιεπτ Ψ

Κεε ειιττεε οιιιιΙειιτ ΡιιτεΙιεεϊετ,

(ί) ?οπτ ε Ιοτ εεε (ε) εΡΡετεΙΙΙΙετ.

 

(Ε) ΑΙπεΙ τοπτ Ιεε ιιιεΙνειι τόΙοιιε.

οι) ει Ιοτ επ νἰεπτ Ρειιιε ετ ιιοΙοτ.

(Ι) Οονιειιτ Ιοτε σοτε εΡΡετεΙΙΙετ.

(τ) ΙΙ ειι εετ εἰπεἰ :Ιεε ιιιόεΙιεπτε τιεΙττεε; όοππει-Ιειιτ

σ.Ι'εισεΙΙεπτε σοιπΡεετιοπε επι Ιειιτ τειιιΙειιτ του; Ιεε εετνἰσεε

ὶιπε5ἱπεΙιΙεε; ε'ΙΙ ιΙοιτ Ιειιτ επ σοίιτετ Ιε ιιιοἰιιἐτε.σΙιοεε, νοιιε

Ροιινει.όττε εεττεἱπ ειπε εεε ιιιόσΙιεπτε Ιεε ττοτπΡετοπτ. Μεἱε

ΙΙ ετΙνΙεπι οτιεΙοιιετοΙε ιιιιε Ιεε ιιιογειιε Ιιοπτειικ τΙοπτΙΙε νοτι

Ιοἰεπι τεΙτε ιιεεΒε επνετε Ιεε ειιιτεε , τοιιτπειιτ ε Ιειιτ Ι·ιοπτε ετ

ε Ιειιτ εοπτιιειοιι.

_ (ε) Οτε , σΙιοικ , νοΙοπτό.

ο



υ1Ηνωιπε οιτειιΑΝοε. 7δ

 
=========ννεννω ωνω.=====€ωνουακ=========

ΡΑΒΕΕ Ν.

Ποπ δώσω ἑ α”ιιπε Βετόι3

(.'Ιἔ'ΙΗ·:Ι'δ(Ι'Ι:Ι'Ι.Ι

Οκ οποτε ά,υπ (ΙΙΙΙοτι πηεπτόοιιτ

Πε τιιεἰιιὶεε 8ιιἰεοε ττἱοΙ1έοι1Ι° (οι) ,

@αἱ υπο ΒετΒἰε ετηΡΙὲἀει

Ι)εν:ιητ .Ιιιετἰεε Ι'ειπιεπ:ι.

δε Η :ΜΙ υπ Ρειἱπ άεπιωιιΙεΙ

ΚΙΙΙ ΙΙ εινεἰτ , σε ἀἰετ , ΡτρεπεΙ;

Σα ΒετΙαἱ1. Μ Ισ άόπιοΙ:ι (δ)

Β ἀἱτ απο :Με πιο ΙΙ Ρτε51:ι.

Η .Ιυ8οε :κι Ιίἱετι αΙεπωτπΙ:ι

(οι) δε ΙΙ «:Ιο σε πω το5ιποΙτιε ει (ή) 7 π

 

(1) ΡΙππΙτ. , ΙΙΙ). Ι, ΜΒ. Ιά, ουί.€, διικί:_, Μ ΖΙφω.

ΒοπιιιΙ. ΝΙΙωπ. , ΙΙΙ». Ι, Πάω ή. Ονί.σ, θαπΖε, Ζαμα, Μέίνα:,

ε: ΑσοιΡί:ετ.

Αιιοιι. ΝΙΙαπτ. . Ι”. δ.

(π)ΈΙπ , τικό., ΙτιττΙ8επιτ(, ἱιπεπω. υπ Ρτοοὲε έ: Ια ΒτεΒἰε,

ει Ια ίΙτ οοι1εΙιΙΙιε Ρέιι·-τ.Ιεναπτ Ισ Ισ”.

5 (δ) Μι Ι:ι·εΒΙε Με Ιε Με ετ τέΡουάΙ1 ι1ιιο Η: οΙιὶειι πιο Ιιιἱ ενοΙτ

]ειπιώε πάω: Ρτθτέ.

(ή) Ανε1-νοιιε ‹Ι‹-:ε 16ιιιοΙηε?-Γειι :ή τΙοιικ , «Ετ-ΙΙ , ιἰιιἱ εσυ:

Ια τηίΙσπ ετ Ιε Ιοιιρ.

Ϊ/ιι:·ἀιπ£εε.

(α) . δε »Με τεετἰτιιοἰιιε επι ει.



76 οποιοι

Ψ

ΙΙ ΙΙ τοεΡιιυτ Ι; ΙΙ ου αιΙ τΙοιιο,

σου: ΙΙ ΕεοιιΙΙοε ο ΙΙ Ι.οιιε.

οι” Ι”ιιτουΙ: αναυτ ειιυουοι (ι),

Ρατ εοτοιυοιιτ αυτ; αίοτιιιοι (α)

Κο οο τα νοἰτε ειιιο Ιἱ ΟΙιἰουε οι" : '

δανοι Ριιτ-οοι οΙιαοοιιυε Ιο Ποτ (δ),

(ό) οπο ΙΙ ου ειιουτΙοιουτ ΡαττΙο

5ο Ια ΒοτΙιἰε ιιοττΙοιι: Ια νἱο.

:Η .ΙυΒιοττοε ιΙιιιιο άοιτιαυτΙα

Α. Ια ΒοτΙιἰε ΙίΙΙ αΙιοΙα , `2°

Ριιτ οοἰ απ: Ιο Ραιιι τουοιό

Κο Ιἰ (ΙΙιΙουι. ΙΙ ανοΙτ ΙιαΙΙΙιό ,

Μουτι ανοιτ μα· Ροι τΙο Ρτιε

οι· ΙΙ τουιΙ.ιετ αἱυα ετιιΙΙΙ Πω; Ρἰε.

Σα (ΙΙιατινο ιι”ου Ροτ ιΙιιυο τοιιιΙτο (ή),

8ο ΙΙ οουνἱυτ εα Ιοιυο νουάτο ,

(ο) Ποτε οετοἰτ, ‹Ιο ίτοιτ ίιι ιυοττο ,

 

(ο) @τιο ΙΙ ουτουτΙοίοιιτ ανοιτ Ραττιο.

(ο) Ειπε οονιυτ «τιο ιΙο Που Ματ ιιιοττο.

(τ) Εεε τόιιιοἰυιι αγαιιτ οοτυΡατ11 Πε αΙΪΙτιιιουτ Ρατ εοτιιιουτ

απο Ιο οΙιἰου ἀὶεοΙτ Ια νοτἱτό. 1

(ο) νομο: Ια τυπο ‹Ιο Ια ΓαΙιΙο κιιχνΙ).

(δ) νοιοΙ Ια ταιεοιι εΙο Ιοιιτ οουιΙιιἱτο: ο Ια Ι;ιτοΙιιο νουαιτ

α ιυουτἰτ, Πε Ια ΡατταἔοτοΙουτ ουττο ουκ.

(ή) Εδ ιυαΙΙιοιιτουεο τμιἱ ιι'ανοΙτ τἱου, Πιτ οΙ:ΙΙΙΒοο ‹Ιο τουτΙτο

τα Ιαἱυο Ροιιι· Ραγοτ; οι οοιιιυιο ου έτοιι άπο Ιο ω” τΙο Πυ

νοτ, οΙΙο υ'7 μι: τοοιετοι· οτ ιιιοιιτιιτ τΙο ίτοΙιΙ.

Ι

|



ΒΕ ΙΠΑΒΙΕ ΒΕ Έ'ΒΔΝ'0Π.

Μ ΟΜετιε νΙετιτ , εε Ρεττ επΡοττσ

Ε) ΙΙ ΕεοοΙΙΙεε ά'ειιττε μπι;

(έ) Ε ΡιιΙε Η Εουε οιιἰ ττοΡ Γε τει·‹Ι (ε) 3°

Κο .Ιε οΙιετ ετιττε εεε «Ιεττε·Ιτο

Πει· ‹Ιε νἱεηάε ενεἰειπ εοἴτεἱτο.
Ε Ιε ΒετΙ:Ιι ΡΙιιε πιο νεειΙιιἱ . Ι

Ε εεε $ἰτεε Ια του: Ρει·άΙ. Ι

πτ01ι.αι.1·τέ.

Πεετ σεεεωΡΙο νιιε νοἱΙ τουεττετ ,

Ι)ε πιείπε Ηιιπιεε Μ: ριιἱε Ρτιινοτ

ΚΙ Ρετ πιο11τΙτ ὲ Ρετ ττΙοΒΙει· (ε) ,

Γεω Με Ροντεε ειινειπ ΡΙόάΙοτ.

Ι Εεεε τεεπιοΙΒτιεΒοε ενειιτ ττεἱοπτ ,

Ι)ε Ι'ενοΙτ εε Ροντε5 Ιεε Ρεἱοπτ; Μ

Νο Μπιτ οΙιειιτ επεσε ΙΙ Εεε (δ) άονΙεπεπε ,

ΜεΙε εμε οΙιεεουπε εε μι” επι τΙειι€ηε. ε

 

(έ) Ριιὶι ΙΙ Ιου: 1ι·ορ με” ε Μπιτ. _

(π) Με Ιοι.ιρ νἱιπ ΙετΙετιιΙει·, ἱΙ ιΙεωεπάε εμε Ιε οΙπιἱτ «Ισ Ιε

ΒτεΙεἰε Πιτ ΡεπεΒέο, απ· ιΙεριιΙε ΡΙι15Ιειπε ]οιιτε ΙΙ πεειεςιιοΙΙ

ιΙο νἱεπἀε.

(ε) ΡτειιιΙε, ευΒιἰΙἱτέ.

(δ) Ρειι Και· ἰιιιΡοττε ευ ΜεΙΙ18ΠΡΘΠΧ οι «Ισ εοπ ω”, Ρουκ

νιε ειιι'ΙΙε Ρει·τεεεπτ εεε τΙόροιιΙΙΙοε.
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ΕΑΒΒΕ ν.

. [Με δωσε. ε έσα Ροι·ιπαέε( τ).

Ρεπ απε Μιε εε ναε τεεαπτ (ε)

Ρειεεειτ απ ί]τιιεπε άεειιε απ Ραπτ;

Ππ ΓοτιπειΒε επ εε €ειιΜ τιπτ ,

@ιπιπτ Η επιπἰ εεΙ Ραπτ Ρειτνπιτ (3)

Επι Γειι€ιιε κατ Ι”ιιιππτε (Μα Γοπτπιειεε.

Ρπι·Ρεπεε εεὶ επ εαπ επτειιέε ά

(α) Με Με νιιΜιτ ενειτ επεΜπε ,

 

- (τ) [τα Ροπτειιπε, (ο απο” επί (πολι: .κι ρι·οίε που· 2'ουψτε ,

Ην. νι , τ. η.

ΡΙ·ιεεπτ. , ΜΒ. Ι , ΜΒ. ή, θεια: πικαπ: πιεί αυτί: άει·ετπιε.

ΒοτπιιΙ. ΝὶΜπτ. , Πτι. Ι, ΜΒ. δ, ()απίε Ρετ)Ιανίιιιτι αιτιιε·πι

|ει·επε. ·

Αποπ. ΝἰΜπτ. , Γ. γ. ν

(ε) Πτι εΙ·ιιεπ Ριιεεεπτ επι· απ Ροπτ , τεποἱτ επ εε ειιεπΙε απ

ττοιπεεε.

(δ) Αττἱνε επ πιἱΙὶειι απ Ροπτ, Η ετιετειιτ τΜπε Παπ Γεω

Ιιτε πε εοπ ττοιιιιι€ε; ττοιπΡε πετ εεττε τεεεετπΙ:Μπεε, Η ω.

τΜετιἰτ ετ Ρεπεει τ1α'Η Ροιιττοἱτ Ιιἱεπ Με εκατ τοαε Με ειπα.

Ϊατιῖιπ!ε.τ.

(α) @πε ποπ· Με νοΜιτ ειπιΒεάαι-,

ΙΙΙιιε πιω ττοΡ εοπνοιτιιι.



ΒΕΠΑΒΙΕΒΕΡΕΑΝΟΕ.

Εεεε ΙΙ.ι-ΙΙ ττοΡ ειινεὶτειιε.

Ευ ΙΊειιιε εευτ , επ ΒιιεΙ1ε ΜτΙ,

Ε ΙΙ Ιουινπει€εε ΙΙ εΙιεΙ (π) 3 Η

Ε ιιπιΙπε Με λ ε ιιπιΙπε Μ,

Ε ευη ίοι·πιπι€ε επι οτ: Ρετάιι.

π ο και. ι π· 1ἐ.

Ρετ σε εε άεΙνεπί εεετΙετ (ε)

(ΙΙΙ Η ττοΡ νοεΙειπ εονεΙτἰει· ,

(ό) ΚΙ ΡΙιιε εονεἰιε ι1ι1ε ευη Φάτε

Ρετ ΙΙ πιόΙεπιεε εε τΙεεεΠ;

Και· εε Ιε'ΙΙ ει Ραπ-ΙΙ ειινεπτ

Ε ιΙε ΜΠΕΙ-ΠΙ ΠΙΑ-ΙΙ τειΙεπτ.

 

(6) @αἱ ΡΙιιε εονοἰτε ιΙιι'ΙΙ πε ιΙοΙΙ

δε εονοΙτΙεε Ιε τΙεεοἰτ.

(ι) @ή έεΙασΡΡε , ιΙιι νει·Ιπε άιοίι·, τοπι1Βετ, σαιἴεπ.

(α) ΙιιετιιιΙτε, ιΙοπιιιετ άσε ενΙε, ετ που οΜ:Ιετ, εοπἱεετ ,

ι:α:σί8απ·.

ύ



8ο τοιἑειιιε.·

 

ΕΑΒ ΕΕ νι.

Βοιι δοίαιω ?κι ωοίετ Ραπι6Ρτεπάτε

Ρειι εεεειπΡΙε τειε οι επτειιτΙτε

@πε Ιι δοΙπειτ νοΙτ ?ειπε ΡτειιτΙτε;

Α τιιτε (Ι.τόετιιτε ει"

@πε σΙιεεειιπε εε Ριιτνόιετ.

Εεε (Ιτιετιιτεε εε εεειπΒΙετεπτ,

Α Ιε Ι)εετιπόε επ εΙετειιτ ;

δι ιι πιοπεττετειιτ ιιοιι δοιιιιιειΙ

Κι τΙε Γειπε ιιιιετειτ (ε) ειιπεειΙ.

Ρε Πεειιπόε Ιοτ οιιιππιεπάε

Κε νοιτ ‹Ιιεπτ ιιε Ιε τιειιιεπιιε (3) , π

Ε σε Ιδενιε Ιιιτ ότι εετειτ ;

(ΙεΙε ΡετΙε τι ιιιιεΙιτ εενειτ;

(2ιιιιπτ Ιι δοΙειιι , τετ-Με., εετ Ιιεπι

 

(τ) Ι.ιδ Ροπτειπε , (ε .5'ο!είΖ ετ Ιεε ΟτωιοπίΙΙε.ι , Μ. τι τ τ μι.

Ριπή. , Μ. τ, τ. ε, Κατω· αιἰ .τοἰειιι.

Βοιπ. ΝΠ. , ΗΡ. Ι, τ”. 7.

.Αποιι ΝΠ., τ. το.

(ε) (ΙΙιετσΙιοιτ , ιΙειπεπιιοιτ , ε.. ςιωετετε.

(δ) @πε εΙιεεππ Ιπι ότι εοπ εεπιιιιιεπτ επ ειιιετ τΙε Ιε ἀε

ιιιεπιιε.

-'τι



(α)

(ε)

ο ΚΙ εειιι· ειιιιε πιεττετιτ πιειΙ 5ἰ ποτε( ) ε

ΒΕ ΠΔΒΙΕ ΒΒ ΙΙΒΑΠΟΒ.

Οίι ειπε ά'εετεΙ εἰ εει: εἰ εΙιειιιι (π)

@σε ι·ιειιιι πε Ι8.Ιετ ΐι·ιιετΙΒει·,

Ε τει·τε ε Ιιει·Ιιε ίετ εεεΙιΙει·;

Ε εε ΙΙ ιι‹Ι εΙΐοπ·επιειιτ

Ε ειιιιιΡειΙ€τιΙε ἑι ειιιι ΜΜΜ:

Νώε 1·Ιειιε ιιεΙ” Ριιι·ι·εΙτ ειιΙΙι·Ιι·

Νε εοιιι Ιιιἰ νΙνι·ε πε €ειι·Ιι·.

Ι.ει ΠεετΙ:ιεε εΙιπιε τεεΡιιιι‹ΙΙ ,

Με» Με: «.ΙΙτ, Ιεἱεειιιιε ειιεί

Πιιπι ΙΙ ει εετεε Βι·ειιιτ τειιε ει

Και· ι:Ιι μι: πιεὶ ιι”ετιίοι·εει·ει

π κοιιιιι:.ιι·ιέ./

Αἱιιεἱ εΙιειετεἰε Ιί ΡΙιιεοι· (δ)

Κἰ πε Ιεε ιΙεΙνειιτ ειιΓοτεἱει· (4),

π

; η

Ϊ

Ι

δ::

ΠΠ

(π) Απ τετιιΡε ε·εω , Ιοι·ειΙιιε Ιει ι:ΙιοιΙειιι· εετ ττεε-ΐοι·τε.

(ε) Ν'ειιΒιιιεπιτει·ιι.

(δ) Ραπ· (πειτε ΙΙιΙιΙε ιι: τέΡτἰιιιιικιιΙε ειπα επι Ρτειιιιει:ιτ σε

εΙιοἰεἱεεειιι άεε εεἰειιειιι·ε τΙέΙομιιιΧ.

(ό)

(α)

θ)

(σ)

ΒόΐειιιΙι·ε , Ρι·οτιέ€ει·.

7απ·ίαπ2ω·.

ΕΙ τε1ιε τΙ'εειε ςιπιιιτ εετ ΙΙ εΙιειιιι

(Ζιιε ΙΙ ιιε Ιετ ι·Ιεπιε ΠίιετέΒετ.

Οι: -ΙΙι Ροκ· πιεί εε ίοι·εει·ε.

ΚΙ εοι· ἰειι.ιε οιιτ Ιεε πιο” εεΙΒιιο1· ,

οπο: ρεεε ιιε :ΙεΙνειιι ειιίοι·εΙει·

Ναι ΡΙι.ιι (επ Επι: αεοιιιιιαἰΒιιει·.

Π. θ
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Να α ΡΙτιε Ισια ιΙοαιιε αοοιιιΡαι€υιοτ

Ρατ Ιιιτ εουε , πιο ματ Ιιιτ :που (τ) ,

Μοο τΙοετιιτΙιιοτ α Ιιιτ Ροοὶτ (α); 3°
Πιιιυ ΡΙιιε οτα Ιου: ο Ριε Ιιιτ τω Ι

Τιιι-)ιιτε Ιιιτ οετ τΙο ιιιαΙ αοαιι.

 

(ι) ΒΙοΙιοεεοε.

(α) Μαιο ονιιοτ ά'οττο απ” Ιεστ οοιιιιυαυιΙοι.ιιουτ.

το



σ:: πωπω σ:: ιπι.εκσ1:. 83

ΙεΙΙΙΙἔ 
ων-.======ωνωνι.π=

 

Ι ΙΙΑΒΕΕ ν11.

Ροκ Ζεα στ ιίε ία θκαε Π ἰἰ 0.922: Ζ,οε ιἰε ία !

ἔοαἰε (ι)

Εκει ενΙππ Ι1911Ι15 [οσε ι·ιιιήε

(α) [Με σε (με εΙ σσΙ/ΙΙ εστω;

Ε τρων; εΙ σοὶ ΙΙ ω επττσἰε ,

ΜιιΙτ στι Η (Ιιιτσιποπτ Βι·ενεΙι (ε)ζ

Τιιτσε Ιεε Βσετεε εεεειιΙ›Ιε ,

Ε) Ιεε ΟἰεἰεΙε ε εσΙ πιεσάε,

ΡυΙ:. Με σε ε τπτ. άστσευάστ

δε πιω Πει εσΙΙ: ππόᾶἰσἱτιστ Π
Επιττ'εκ ι1τιτΙιη· σιισεσΙΙσ Ρι·Ιε Ι

 

(π) Πεπιε Ισ τπετιιιεοτἱτεε" 7989-ε. Ο: @σετ ΡσΙστ σε ΙσιιΡ

:ιεεἱε σε Ποια σιιΙ σε: Ισ Ρει·εση:ιεΒε ΡτἱιισΙΡεΙ (Ισ εστω δε.ΙεΙε.

Ι.ιδ ?σου Ισ Ζοιιρ ε: Ια δἰἔσὅπε, ΙΝ. δ, Γ. σ.

ΡΙιε:ιΙ. , ΙΙΙ›. Ι , ίεΙ:. 8. Σαμ:: ε: Οπιί.τ.

Βσπι. ΝΠ. , ΙΙΙ›. Ι , ί. δ.

Αιισ11. ΝΠ. , Βάι. (Μ.

νε”. ΒΙ:ΙΙσν. $ρεσιι!ωπ Ηί::στία!.·

(ε) Ιππ:σιι:ιτσσάέ , τΙσ επανατε.

(δ) 8ἱ :πιεση ιΙ'ειικ πιο Ισ ΡοιινσΙΙ: ΒιιέτΙι·.

7ακίαπ2εσ.

(α) Π» σε ειι.ι'επ ι:σΙ εἰ ενεΙε. .

δ.



8)!

(ό)

(ε)

(έ)

(ε)

σ

4 .

υοἐεππε

Ε ο!πεεειιυε επι ά!ετ εοπεν!ε;

?οτε !ει θι·ιιε , εε σ.!!ευτ Βἰεπ (ι) ,

Ν! ε!! πιι!ι «!!!ειιιι Ε! εειἰε!πε τ!ετι.

Σε σο! ει!! !ιιπο ε !ε Βεο €τοι

δ! επ Ρυττεἰτ Μαι Παει· !'οι;

Η Σοκ. !ἰ Ρτεπτὶετ Βανιητ !οἰει· (ε)

Ρετ Μπιτ Κε !ει-νο!εἰετ ει!ά!ει·;

Ε!! (;ι·ιιε :πετ !ε Εεε "αυτ

!)εε!επι Η Βοιι!ε :κι τπε!-ἴεἱεειπ (δ);

!|οε ει! εττεἰτ , Ριιἱε Η ταρω:

(2ιιεεε Ρτοττ1εεεε Η τεπιἀἰετ.

Η !!ειιι !! σ.!!ετ Ρετ πηει!-τει!επΙ: (ή) ,

Ε εΐΐετπιε μι· εεἰτεπιεητ

(2ιιε Η εειαιΒ!ε!τ , ε νετπει ίι1 ,

@πε Βοπι Ιούει· επ ενεΕι ευ , -

(Σεπτ επ τεετε επ εε 8ιι!ε πηὶετ

Κ!! πε !'εεττειι€!ε ε οεεἱετ.

Τα εε , Βετ-!!, !”ο!ε Ρι·ιινέε

|Π

Μ,

θ)

(ε)

(ε)

(ε)

(!!ιεεοιπ1ε επι ι!!ετ !ε εὶεπ σκάει.

Ε ]ἑι πω: (μή επ εετε!ιε Πεκ.

Ε! επι μπαι Βἱεπι ττεἰτε !'οε.

ΡΜ· εε κ1ιιε ε! Ι'ειι νυε!!!ε α!τ!!ει·,

(π) Πε ε!!εειπ από, εμ'εποερτε Μι μπε, ειιιουιπε ε!”ευκ τι:

(ε)

(3)

(ό)

Ρευνεπτ !ιιἱ ερροττει· ι!ιι εου!εΒεππε118.

ΒέσρωΡεπεε , εε!εἱτε.

Με!ία!τευ1· , ππέο!πεπτ.

ΜεοΙπποει6, ωαιινεἱεε νσ!οπΦέ



ο τ

ΒΕ ΠΑΙΙΙΒ ΒΕ ΕΠΑΝΩ!.

Κεπιτ τΙε πιώ εε νίνε εεεεΡεε; ρ

Ε το. τεττιιἱετε ειιττε Ιοἰετ Ρ

Ι)ε τα εΙιειτ εἰ €τευτ ᾶεεἱτἱει·,

(/) ΜεΙι πιιιΙτ ειτε τἰετιΒ· οτε Ρετ τοΙ

· Φωτ πιεε τΙειπ ιτεεττειι€Ιε τοπ εοΙ.

ταοιωτ.ττέ.

Αιιττεεἱ εετ άσε ιπεΙ 5εἰ€τιιιτ (τ),

δε Ροντεε Ηυπι Ιἰ Γε: Ιιετιιιτ

(ε) Ε Ριιἰε άετηειπ Ιε 8ιιεττεάιιτι

.Η π'επ αυτα εε ττιειιι€τεΙ πιω,

Ροτττωτ Ιτ'ΙΙ εοΙτ επι εε Ι›εἱΙΙἰε

Μετεἱετ Ιε τΙείτ εΙε εε νἰε.

 

σ) Μοἱ ιΙιιἰ ειιΙ Ιοι τΙει·ι-]ε Ρετ ΐοΙ

(Με πιεε τΙε:ιε ιτε ττειιεΙ1εΙ τοπ εοΙ.

(έ) ΡιιΙε ΙΙ ιΙει:ιειιτΙε εστι Ιοἰετ,

Ριιτι1ιιεΙ ΙΙ εεΙτ επ εεττ Ροἰετ,

Μετεἱετ Ι'ετι ιΙεΙτ ιΙε εε. νἱε

ΕιιεΙ Ιε τΙΙτ Ιε ΡτορΙιότἱε.

(τ) ΙΙ επι εετ εΙυεΙ τΙιι πιειτνεΞε εεἰ€εειι:·. δΙ τι:: Ρειιντε εΡτεε

ΜΕ ενοἰ:· τετττΙτι εε1·νἱοε , νἱετιτ τόοΙεπτετ εε τεοσωρετιεε, εστι

.

ΜΙεἱτε, ΙΙ εεε τετἰτετε τἱειι.

ο

Χ

1



86 ι=οιΞειιιε

θ

κΔωδιΔω-Α~ιψυκΔιΜ^φωιμωικΔιιικωδκω

`
-

?ΑΒΕΕ νΙΙΙ.'

Β'ιιιιε [Με ?ια ·υιι!εί: σ|ιααίω· (ι).

Β”ιιιιιι Εειεεο νιιε νεἰΙ οιιιιτει·

Ωω Ρτεετε εετεἰτ ἐι οιιιιόΙοι· (ε) ;

Μέιε πιο εοτ ἰι ἔόεἰι· οἱ άειιετ,

Ε: ίι εεε Οὶισιἰειιιε (δ) Μάι· Ρειιετ.

Α υπο αυτια-ι Πω: ι·ειιιιιει:

(α) Και ειιιι οει;ιεει (ή) Η ειιΐιιιεΙ:

'Γεω ΜΙΒ όιιετ οιιιιεΙΙει ,

(ό) ΜιιΙΙ: Γεια εειτεἰτ , α: άιετ , Βοιι ἐπὶ;

 

(π) Επι Ροιιτ., ἰα βία ε! .τα θυπιμιὅπε, ΙΝ. Π, ΗΒ. ν1Ι.

ι ΡΙιαπιι·. , Κβ. Ι, ΜΒ. η). θαπιί.τρατειιι·ίωκ , εχ .Γιι.τ2ί:ιο , ΗΕ.

β, οιιΡ. ή.

Βοπι. ΝΠ., Μι. Ι , ι. 9.

Αιιοι:ι. ΝἰΙωιτ., !`. Μ.

1ι1εϊιιιιιε , ΗΒΗ ΧΙΔΙΙΙ.

(π) Μετιι·ε ΒιιΡ.

(δ) Ρετὶτε οιιἱειιε.

(ή) 113 Ροιιιιἰεεἱοιι ά'οοοιιΡει· ω. Ρετἰτε :επειτα ῇιιηιι'ἑι σε

κ1ιι'εΙΙε ΗΝ: »εωιιιθ.

ΐατίαπ!ε.ν.

(α) Κε Ροκ εοπ ιιοετοΙετ εοιιΐι·ιετ.

(ό) Και· :Μπιτ Ι'ειι/ιιιιι· ειιιιτοἱτ Βου 8ι·6.
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'Γεω Ι,επ :ΜΙ ι·εςι;ιΙεε ε ΡτοΙεε,

(ε) Κε οτΙ Η Γειά άιιπε ΙιετΙιτε8ιεε (τ) "'

Ριιἰι Μπιτ σε επ εεε εΙιεἱειιπ (ε)

Ε εεΡεπότΙι Ιεε οι: ε Μουτ (δ),

θεΙε Ξι Ιειιἰ Η οεπεκ (ή) εετειτ

Βιινεπτ Ρετ ω; ‹ΙεπιειΒ·ε "ω,

(ό) Πε εε πιεΙειιπ Ιεε τιιενε ἰεεἰι· (ὅ)

Νε Ιεε νιιΙείτ ιπεε ειιπεεπτἰτ.

Ι.'επιτε εε πάει ε ιΙότπεπτετ (θ) ,

Ε ει” ιιιι”εΙ πε εεἰτ π. εΙετ ;

(ε) Ενετε εετεὶτ πω· Μ. πω”

ΜιιττεΙτ εΙε Ϊτεἰτ ε Β·τειπτ άοΙιιτ ; °"

Βιιπε ΙΙ τεεΙι.πετ Ρετ ειιτΙιεΙ

 

(ε) @πε εεΙε ο ΙΙ Ιε ΙιεΙιετ€έε,

Ριιἰε :μπι εε Ι'ιιτεπτ εἰΙ εΙιεεΙε

Ετ :ιετειι ίπτεπτ ετ ΙιἱεΙε.

(έ) Βε εε τπεεοπ Ι”εεΙιιεΙ: ἱεεἱτ

Νεε νὶεπΙτ πιειἰι ΡΙιιε εοπεεπιΙτ.

(ε) Ενετα εετοΙτ Ροιιτ Ια ΙτοΙάπτε

Μοττοἱτ Πι ποτε έι έτειπτ ΙειΙιιτε.

(τ) @πε Πειτε εΙιἰεππε μέ: εε εοπιιιιι€πε ειναι εΙΙε.

(ε) Ρετἱτε οΙιἱετιε.

(3) Εεε επι εΙενέε ετ ιἱπ'ἱΙε Ι'ιιτειιτ €τιιπάε.

(ή) Μεἱεοπ, ιΙεπιειιτε, ΙιεΙιἱτετἱοπ, Ιιο.φί:ίιιπι.

(5) ΕΙΙε Ιεε με εε νοιιΙοἱτ ΒΙεπ εΙιετεΙιετ ιιπ «ειτε Ιο8ἱε,

Ρετεε ειι'εΙΙε πε Ιεε Ροι.ινοΙτ ΡΙιιε ΒεττΙετ. '

(6) θειιιΙτ , ΡΙειιτετ, άσπιαι:ίτε.

`
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(/) @Η ΙιοτΙιτο]αετ )ιιειιιι”ου οετοΙ ,

Ε οοΙ οτ ‹Ιο ΙΙ €ταυτ ΡΙτΙέ

Οττοια ΙΙ Ρατ αιυιετΙο@αυτ Ιο ΙιοΙ τουε νΙτ τονουιτ (α)

(ἐ·) Αάιιυο Ιοε τιιονο τοπ Ιεειτ,

Παιιττο οιιιιιουοα α ]υτοτ

()ιιο εο )αιυοε Ιου οτ ΡατΙοτ,

(ο) Οοο εἰ ΟΙιαΙοΙ Ια ιΙοτταιτιιυτ (δ)

Ε του ‹Ιο ΙΙιιίε (ή) Ια Ισουτοτυυτ;

ια τοτοο οετ Ιοτ ου Ια υιαιειιιι ,

(έ) Εοτε Ιου ιιυτ υιιεο εαπ:: ταιειιυ.

τι ο υ .τ τ. 1 τ έ.

Ποπ οεεοιιιΡΙο οσοι. εανοἱτ,

 

(Ο Οοο Ια ΙιοΙιοτο ιΙιιο'α οπο;

(ΙοΙο οιιτ ο:Ιο ΙΙ ιυοιιΙτ εταυτ Ρἱτἱέ

δΙ ΙΙ α οΙυεΙ οεττοΙο

(ὅ) Βουο Ιοε ου τοπια τοτε ἰεεἰτ.

(τ) @τιο εὶΙ οΙιαοΙ οετταιιΒΙοτοἱο

Ετ τοτε α ?ιτε Ιοε Ιιοιιτοτοιο.

(ἰ) δαυι ανοἱι· 1ιυο υιιΙο αοΙιοεου.

(τ) Με Ιοί αοοοτάα ειναι Ιιουτ6.

(α) @Ματιά Ιο ιΙοιικ (τα τονουιι, Ια Ιἰεεο να ττουνοτ Ια οσω

Ροευο ιιιι'οΙΙο αναΙτ οΙιΙΙΒοο τι 8ουέτουεοιυουτ, οτ Ια ΡτΙο τΙο

νοιιΙοΙτ Μου ΙιιΙ τουιΙτο εστι Ιο(ςοιυουτ.

(3) Ου'οΙΙο οτ εοε οΙιΙουε Ιιιι Ι`οτουτ ου ιιιαιιταἱε Ραττι , οτ

Ια τυοτττουτ τι Ια τιοττο.
(ή) Ροττο , οτιττέο , οετίιιιιι. Ι

ι



ί

ι

σε πωπω :με εεωσσε. 89

Ε Ρετ πιεΙππ Ρι·ειιάσπ1εε (ι) νοσἰι· ,

Κε Ρετ Ι:ιπιτε ‹Ιε ευη σιιτεΒε

Με) ΕΜ: εΙ1εεἱε·ι ιΙε ειιπ Ιεἰτετεἔε;

ΚΙ ΙεΙυτι Ηιιπ:ε σ‹Ι ΙΙ ειΙιιἱειιτ (ε)

Νε έεη Μ: π1Ιε φωτ: ΙΙ νΙευ.τ.

 

(Α) Εετ ίοι·-Βουτει εοπι ΙΙΙι·εΙεΙ8ε.

(π) Ι·Ισππι1ε εεεε ετΙ:1επιιΙΙ:.

(ε) Ι..σι·εσιι'ΙΙ εεεπεΙΙΙε εινα:: Ιιιἱ επι πεεεΙιεηΕ, ΙΙ π'επ με

πιεΗτε ιΙε Ιε 1·επνσχει· ειιεκιά Η επ ε Ι'ειινἱε. > Ι

εε·

π

` σ
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 ννενωω======ωνωεεε===$--===εεενυκεεεε=====(Ι'ΙΙ..ΙΙΙ(ΙΙ.Ι'Ι

ι

ΕΑΒΕΕ ΙΧ.

( ,Εεε όσα.: δαπε ., Ζ'ιιιιε ὐοτἔυιεε 8! ?είπε υιΐείπε (π).

Οι άΙετ ι!”ιιπε διιιἱε νΙΙε!πε φ

Κ! ει απο νἰΙε Ρι·ιιοΙιε!ιιε ,

νοΙειτ ειΙει· μι: ιΙεΡοι·τει· (ε);

(α) Ρετιπἱ υπ Βοε !'εετιιετ ει!ει·.

!)εάεπι !ε !ιοΙε ΙΙ επιιΙτε (δ)

!!πε Ιο2<ζετε (ή) ΙΙΙπεε ιι·πνε

 

(π) .Ιε πε Με Ροιιι·ςιιοΙ , τ!επε απεΙιιιιεε ιπεπιιεει·ιτε, εειτε

ΙΙι!ιΙε εετ ΙπΙΙιιι!όε : Β'ιιπε 6'υτίε ε: ά'ιωε 6'|ιοε:ε. Η

Ε:: ΕοπΙειἱπε , Σε: Εεε άσε ·υίΠε ε: Ζε Πω ε): ε|ιαπιρε,

ΙΝ. Ι, Ι)π!:. ΙΧ.

Ηοτειτ., ΙΙΙ). Π., επι. θ.

ΡΙιεει!ι·. εΡΡεπτΙ. Βιιι·ιπ. , Βάι. ει, ΒΙαπω.

ΕΜΠ. ΝΠ., Ι!!ι. Ι, Ϊ. πο. Μα: απόαπιιε ε: πω2ἰειω.

Αποπ. ΝΠ. , ω. Π.

(π) 8'επιιιεει·, εε ι·ειοπίι·.

(δ) Σε! ππΙτ Ια ειιι·ΡιΙτ.

(ή) (Ι'εετ Ια Ιεεοπ· ι!εε πιιιπ. ι83ο ετ Ε. δ. Εεε ειι!ιεε πιε

πιιεετἱτε ειπε ΓειΙ Έ:οπειιΙιόε Ροι·τεπτ οικω , ΙιοΜε, ΜΖεπε,

σΙε!Ιε , πο.

7ατέαπΖεε.

(α) Ρει·ιπΙ υπ ΙιοΙε εονΙπΙ: Ρεεεει.

Ι

|
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Ο'ιιτιε Βιιτὶι τΙοιι Βοε οτ ίεΙτε

Ε εε νΙεπτΙε Ι οτ εττεἱτε. Ι

Επι ΒιιτΙ: τΙε νἰΙε εΙεπιεπάε Λ

(ό) δε Ιεἰειιε (ι) :Η τι Ροὶτιτ τΙε νΙετια:Ιε; ° Η

ΕεΙε τεεΡι1τιτ έετι εἰ εεεει

Εεεε: :ΜΜΕ εἰ Ια νέει , “

(ε) Ε εε ΡΙιιε εττιἱετ. εοτυΡεὶἔτιἰε

δΙ εετἰἱει νιιε Νεο εετνἰε.

(έ) (Σεπτ εΙε οτ ΙΙΙιιεε Ρὶεεε εετεΙ (ε) ,

Α εε ειιττιΡεἱΒπε επι ε ΡετΙόΙ,

Ι)Ιετ Ι‹ε εεε εεττεε εετ ιπευνεε (δ)

Ε Ιτε ΠΊ νοΙτ τΙειπουτετ πιεε;

( θά Ιἱεεπ-νἱεηἔιεε , εἰ ειπε.

ΕΙεΙ1εεεε €τειτιι τΙτιε ΙΙ τΙιιτττε; ε'.

ΒεΙεε τΙεερετιεεεε (ή) , Ιεἰειιε εεΙΙἱετε,

Ε ΙΙ›ιιτιε Ιεοἱντεε , ε Εεεε ττιεἰτι€ὶετε; .

(ΙεΙε Ι,εττεΙτ, ω. Η εεττ νε ,

Επι τἰεΙιεε εεΙεε Με πιεπε ,

 

(ε) δ'εΙ οτ ΙΙΙι.ιε ροἱιττ τΙε νΙετιαΙε.

(ε) δε ειιεεἱει ετεπτ εοττιρεΙΒτιΙε.

(έ) @εετ οτ ΙΙΙιιεε 8τειπτ Ρίεεε εετε.

(τ) Πι-ιΙετΙεπε , ιΙετιε εστι Ιοεἰε. ·

(ε) Αυ Ι:οιιτ ‹Ιε ττιιεΙεΙυε τεττιΡε Ιε εοπτΙε ιΙε νΙΙΙε.

(δ) ΕΙΙε Ιιιἱ τΙΙτ :με εε αΙετι1ειιτε ετεἰτ ΙτιεοπιτεοιΙε, ιΙτι”εΙΙε

Ν), Ροιινοἱτ,τεετετ ετ ειτε ε'ΙΙ Ιιιἱ ΡΙεἰεοἱτ τΙε Ια ειιἱντε , εΙΙε Ιιιἱ

οΪΐτὶτοΙτ άε τἱεΙ1εε ρτεεεπιτε.

(ε) Βιιίίετ, οΠΙοε οὐ Με εεττεΙε 111ειπ8ετ.
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δε Η ει! πιιιιετι·όι εεε “Με”

(ε) δεε ιἰεεΡετιε_εε ε εεε 8ι·ειιιετε;

Ριεπιτόἰ π) άε ίετιτιε ε άε ιιιἱεΙ

α) Ε εεΙε ειιιάει εετι·ε ειι ειεΙ.

Μειἱε Ιοτε νιπάτειιτ Η ΒιιτεὶΙΙἰετ (:ι)
@πι διιι·ετιτ ειιττει· ὶι εεΠετ , Δ 3°

ει το" ειιιιι Η ιινιιἱτειιτ Ι'ιιιε

]ιεε Βιιι·ιι ίιιιειιτ ε! Ρεττιιἰε (?ι);

- Ζει ΒοεεΙιει€ε ίπ εεΒιιΙιιε (ή)

Ιἰἰ Ιοτ εετι·ε πε ειινειτ ιιιιε.

Κιιιιτ οἰΙ ἱεεἱτειιτ άοιι εέΙἱει·

Εεε Βιιτιι τ”ειΙει·ειιτ επι ιιιειι€ιει·,

ω)
(Ό(]εΙε Πι ιιιοιιτιιε ιι άοΙοι·

@ώ άε :ποπ οτ ευ μια;

 

(ε) δεε τιεεΡειιεε: ετ εεε Ιστόιετε.

Ο) (ἶεΙε οιιιάει Μαι εεττε ε! ἀεὶ.

Α εε νιιιότειιι: Η ΒοιεΠει· ,

@οι ε11ττει· νοΙοἱει:ιτ επ εεΙἰει·.

(ι) ΑΒοιιάειισε , ιἱιιειιιτἱτε , Ι:|επίΕα:.

(α) 8οιιιιιιεΠει·ε, Βεπε εΒιιι·εεε ό” εοὶιι άεε σενα. Ε:

ειισπεε ιἰε ματιά &οιιω!!ετ άε Πι ι:οιποι:ιιιε (Μ:ίοπΙω·ίω, άε Βα

:ειι.ι, Μάι), πι: Πιτ έσω εοπ οτἱεἰιιε (εοιιε Η Ρι·ειιιιετε και) ,

ειι'ιιιι ειιιιΡΙε οίίἱεε; ιιιεἱε εΠε άενίιιτ, εοιιε Μ. εεοοιιάε :εεε ,

Ια άειαιειιιε άίΒιιιιέ άιι ι·οχιιιιιιιε.

(δ) Τι·οιι, τετταἱιε.

(Δ) Μι εοιιιιε ι·Ιεσ εικιωμ Πιτ ά'ειιιτειιιτ ΡΙιιει είίι·ηέε ,

ειι'εΙΙε ὶΒιιοι·εὶτ Ιεε θΕι·εε τω σεΙΙιει·.
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δει επιιιΡειπ8πε Ι:ι ι·εΒιιτάειι .

Ρετ έτειιιι: ιιιιιιιτ Η τΙειπειπ:Ι:ι. ή?

(ΞεΙ ειιπΙιΙιιιιτ επ ιπει άπεε ιιιιιιε!

.Με ειπε , ?ει-Με , πιώ ΙιειΙΙΙιε (ι) Α

Ρπτ Ιει Ροοιιι· @πε με ειιε ,

ΜιιΙτ ιπ,επ ι·ερεπι παπι @ο τ'ειι ειπε;

Τε. ιιιε ειιπτειεε τω: τιιπ Ισιεπ

Μεε ποπ ιιιπ πιιιΙ πειπε άεΙι ι·ιεπ ,

οτ εε πι Ρ:ιοιιτ ‹Ι.ε Ιει μπι;

Πε εΙιιιε ε εε εΙιἰειιε επεεπιειιι (ε) ,

Ε εεε επ€ἱπε ειπε Ιιιιιιι επ μα· τει;

(ει) Μίε.ιιι. ειιπι επ Ιαοιε εετι·ε πω· πιει 5°

Ειι εειιττει ε ειιιιε άεεττεεεε

(Σεπ τεε ετιιιιε ειιΙεε επ ττιετεεεεε.

ιι ο ιι .ι ι. ι ι ε.

θεετε ΕιιΙιΙε ιΙἱετ επιπε τεεΡἰτ

ί

 

(έ) ΜΙεΙι νοττοιε εεΕτε εΙ Ιιοἱε Ρετ πιώ,

Ειι εεπι·ιε ει; εαπ: εΙοι.ιττιπεε

(Σιι"επ Με ετεπε ειιΙεε επ πιεεεετεπεεε.

(τ) Τοιιτε ττἱειε , επεοτε εΙειι·ιιιέε.

(α) .Επι Ρτεΐετε εεττε Ιεεοπ :ι εεΙΙε ιιιιε Ρτεεειιτειιτ ΡΙιι

εἱειιτε ιιιειι. ειιιἰ ιιοτιειιι: , πε Με: ε2 ά'οίωιπε επ ιἰε ε!ιίεπε ε:

ά'οί.σίαπε, οιι επεοτε, ετ είε: Μακ ετε:τιπ επεεπιειι:,πο ι83ο ; ‹ἰε

οι", άπἰεἰαιιε τω· επεεωεπε, π" 7θιΞ. Νοε επεειτεε έτειιιΙε

εΙιιιεεεπτε, εΙενοΙεπι εοιπιιιε επ Ιε ίαΙτ εΙε ποε 3οιιτε άεπε ειπώ

ιιιιεε ειιιιτοιιε, ιιιιε εερεεε ιΙε οΙ·ιΙεπε ιιτοιιτε ὰ άειι·ιιιτε Ιεε

πειτε , Ιεε πιιιΙοτε , Ιεε Ιοιτε, οπο. νο)ιει Ιεε άινετε ττιιἱιόε ιΙε

νέπετιε.
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Χ

ΟΙιαεοιιυε ειιυτ υιιοιι Ιο ειου Ροτιτ

@πιο ιΙ ατι ου Ρειι:. εαυ·ι εΙυταυοο

()'αυττιιι τιοΙιοεοο ο υιοεοεταυοο (τ)

Βιιυτ μια οεττο ου Ιοιαιιτο

Ε Ιιιου Γουιτ ου νοτιτό.

 

(τ) (ΙΙιει€τιυ , Ροιιιο, οΙΙΙιοτιου.

_αρ-__Ε--ά

`

ι
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ΕΑΒΕΕ Χ.

Ζ)'ιιτι Ρ”οφίΖ ε£ ιἰ'ιιιι .4ί8·ίε επί επ)ιιοπα απ άσε

[Μετα απ δοαφίΖίΒ”ιιιν νειΡιΙ σιιιιιε Ιε ιιιειιιειε (ε)

Κι Η ιεευε σε εε τεειιιετε, Ι Ι

.θά εεε ειιΐειιι ιΙενειιτ ]σε,

Πι: .ΜΒΜ νιιιτ, Γυιι ειιΡιιιτε.

[ή (Ισριε Με εΡιὲε Ριἰειιτ

Ε ΕΠ Η τειι(Ιε ευη ειι(ειιτ;

Με Η ιιεΙ` νσΙτ ιιιἱε εεευτει,

ει ΙΙ συνΙεπιτε ι·ειυιιιει·,

Ευ τιτ.υιι Ριιετ ‹Ιε Η ει·άειιτ

Ε εεεΙιε ΙευεΙιε νεἰτ ευΙΙΙειπ ,

Εστω· Ιε εεΙειιε Ιε ιιιετειτ (δ)

Ου εεΙε Α8Ιει ευη ιιι ενειτ.

?.0

(ι) Ι..ε Εσιιτειιιε, Εν. ν , Ι”. ενιιι, ('ε!ίέίε ε! Η ΜΜΜ.

ΡΙιεεάι·., Με. Ι, ΙΙ. ε8. Ι/αψε.: ε: .49ιιίΖα.

ΕσιιιυΙ. ΝἰΙ. , ΙΙΙ». Η , ΓεΙ›. Χι , Μαη.

Αιιοιι. ΝΠ. , ΠΠ». Μ. -

(ε) Ι.Τιι ιειιει·τΙ έ:ιειιτ εσπ·ιι ιΙε εε τειιιει·ε. εε τειισιι ε Γευ

ττέε ει ]συσιτ εινα: εεε ειιΪειιιε. Ε

(3) ΙΙ Ιεε ιΙερσεε ευτουι· ιΙιι σΙιθυε , ευ Ιιευτ ιΙυευεΙ Ι'ει€Ιε

ενσιτ ΡΙεσέ εσυ ιιΙ‹Ι. °



96 ι>οέειιιε .

Φωτ ΙΙ ΑΙ8Ιεε νεἱτ Ιε ίπ εεΡι·Ιε

Απ θοηπΙ ρι·Ξε ετ ιΙΙετ, ΙππΙι,

Εετεἰπ !ε Πι , Ρι·επ τοπ εΙιεεΙ (ι),

!ὲι εει·ιιπΙ: Με (ε) τπΙτ πι! οιεεΙ.

πιοεπι.ι·ι·ιέ.

(ει) Ρετ Ιεεετε εεεειπΡ!ε επτεπάιιπ

Κ'επεΙ εει άοιι τὶεΙιε ΕεΙυπ,

° Πι ε!οιι Ροιιντε π'ειιιι·π ιπετε!

Ριιι· εε ΡΙεἰπτε , πε μη· εοπ ει! ;

Μειἰε εε ε!! ε'επ Ρειιτ νεπἔἱει·

(ό) Ι)ιιπε Ιε νοἱτ-ΙΙ εεοΡΙἰει· (δ)

οιιιπε πετ ΙΙ ΑΙΒΙει επι (ΙοΡΙΙτ.

δ! ειιπι Ιιιιιπ ειιπτε επ εεε εεετἰπ.

 

(ι) Ρι·επι:Ιε τοπ επίεπτ.

(ε) ΒιιιΙόε , ι!”απίετε.

(δ) Βεοοιιτἰι· επι ΡιΙει·εε, επι ειιΡΡΙἱεετΙοπε.

Π:τίπιι:εε.

(α) Ρετ· εεετε εεεπιπΡΙε επτεπάιιπε πι” _

ιι”επεἰ εετ σΙιι ι·ΙεΙιε οι· _οὶΙΙιιε.
Β

(ό) !)οπτ Ιε νεειο!τ-ΙΙ εοπεΡΙοἰειπ



ΒΕ ΜΔΠ1ΕΠΕ ΕΚΑΝΕΣ!.

Χ

ζωκ-============εεεεεεΙ ΙΙ Ιἔτ 

|

τ.>.Βτε 5ξ1 ω. ο

Βου (Επι, έσα .Βαέτίε ει: ιἰε ατι Σεπ (ε).

].ιτ›τε εετεΙτ ευετυπιε ετ Ιοἱε

Κε ΙΙ Ι.ευιπ. άυτ εεττε ΒοΙε

δευτ τυτεε Ιεε Βεετεε ευἰ ευυτ,

Ι Ε Η ευυνετεευτ ευ εεετ πιυτπ. τ

Βου ΒυΒΙε οτ ΗΜ ευτι $ευεεεΙπαΙ (δ)

(Ιατ Ρτευ Ιε τἰυτ ετ ε ΙοΙαΙ ;· .Ι °

Αυ ΙαθΙ.ΙΖ ΙσαΙΙΙα εε Ρτονοετέ

ΤυΙτ ττοΙε ευ ευυτ εΙ Ι›οε αΙε ,

Πτι θα( ττιινετευτ ε εΙ1αείετετιτ ,

αυτ τἱε Ι'οτεπτ εἰ Ι,εεευτεΙ1Ιετεστ· ω
, Ϊ

>Ι

 

(τ) Ι)αυε μΙυεἱευτε τυατιυεετΙτε εεττε ίαΒΙε ετ Ια ευὶνατιτε ,

εοπτ εε ευἱτε ετ εατιε ειτε εεΡετεεε.

ο Ιτα ΕουταΙυε : (τι θέπί.τ.νε, Ια ί)|ιέρτε, ία ΕΜΗ: ει: εοοίέ2έ

εινα: Ιε ἰἰοπ , Εν. Ι, ΗΜ. Ι”.

ΡΙ1τε:Ιτ. , ΙἱΙ›. Ι , (Με. δ. ?Εεεε , θατεί(α, σε: ετ Εεε.

ΕοπιυΙ. ΝΠ. , ΙΙΙ). Ι, (Μ). θ, ἰεἰεπι.

Λυσε. ΝΙΙατιτ. , Γ. τ).

- (δ) ΟταικΙ τυεΙυ·ε τΙε εα ιπαἱεου. Ι..α εΙιατΒε τΙε ετατιτΙ-εότιε

εΙιαΙ ΐυτ , «ΙΝ-ου, ΙυετΙτυεε Ρετ ΕΙιετΙετυαΒυε., αΙ'ΙτυΙτατΙου εΙε

σε εοτυτε τΙυ εεετε ΡεΙαΙε εεε ετυΡετευτε τοτυαἰυε, ιτυΙΗουο

τΙυε αΡΡεΙΙε εοιπίτευι θα.τετειι.σωπ :αυτί Ρα(ιιτίί.) Δ

(ε) τω” ευτ εεττε ετ€ωτε Ια υοτε ‹Ιε ΙαίαΙ)Ιε ται. ε

κ

Π. 7



98 ε ο πε ι ε: ε. ` /

ο ι

Ι.ιθ Σε:: :πι Βιι€Ιε αΙειπ:ιπό:ι (ι)

(Ιοπιεπτ Ιε δε” ιΙόΡ:ιι·τΙι·π Ρ

(Ϊεει Ιπεπ , Ιεε-ΙΙ , ἑι ιποιι $επειιπι·

()ιιι πιω άενιιπε ποττετ Ιιεπιπ·.

Η Μέσω ει ιΙἱτ ε 5ιιι·ει ( .

Κε τπἱτ εενεπτ μι· νὁτἱτιἐἱ

Κε Ια Ρι·ειιιΙει·ε μι! επική:

(α) Ριιι· εε εμε Βεὶι ε $Ιι·εε εετεἰτ;

Κε ΙΙιπιτε ματ πω· Ιε 8πειιπ8,

ΙΙ οτ από ΙΙ Πεκ εοπιΡεὶπ€ (ε) , "

(ό) Ι..:ι ιιει·εε Ραπ σε άΙτ :ιιιι·εΙτ

απ· ΙΙ Ι”οοἱετ, τειἰειιπε εετεἱτ;

Β εε πω ά'εππι πω:: Ια Ρτεπεἱτδεε ππειπἰε ιποι·τειι εει·ειι:.

Ι)ππε πι εεε πω ιιτπεΙιἱει· (ή)

'Για Ιω· εετιιτ Ιε δε" ΙειιεεΙει·.

πιοπ.αι.π·ι·έ.

πωπω επ π'επ άπτει πιἰε;

 

(τ) Με ΙοπΙ.ι άεπιεπόπ επι ΙιωπΙ` εοιπιπεπι Ι'οπ «ΙΙνΙοει·οΙτ
Ιε επί. Ι

(α) Σε: ττοἰεἱειπε εοπιιιιιεποπ.

(δ) Ετ εἰ Ι'ππ ιΙεε Μια Με Ιε ρι·επο:Ιι·ε.

(Δ) Ρει·εοππε π', ο:: τοιιεΙιει· , ετ Ιε εετ? επτΙει· τΙενἱπτ Ια

πισω ‹Ιπ Ποπ.

?ατίαπ2ε.ι·.

Ό

(α) Ρο: εε «με έΙι·οιι ετ Με εετοἱ0. ·

β) ΙΙ'επιτε Ριπή:: επτα εε :ΜΕ .

Βιπποπ εειτοΙτ πω· ἰΙ Ι'οεἰετι

 



. κ

ΠΕΠΑΒΙΕΠΒΕΕΑΠΟΕ.

δε Ροντεε Ιιιιιιι Ρτεπτ ειιιιιμιιι€πιε

Α ΡΙιιε Εοττ Ιιιιιππιε ΜΙ πε εειτ,

.Ιἑι που. Βιιιιιιιέ π'ιιπι·ιι εειιΙειτ (ι) ; )ν 3°

Η ΒιεΙιεε νοΙτ εινειτ Ι,οιιιιιιι· 0

Π Η Ροντεε πετάτε ε'ειιιιιιι·.

8ε Πιτ Βιιιιιιι€ ιΙεινεπτ [Μπιτ (ε)

Η ΒιεΙιεε νεΙτ τω; ι·ετειιΙι·.

 

(ι) ΡτοίΙι , εινεπτιιΒε ε.2°ΡΙΑΙίο.

(ε) Ρειιιιι€ετ , ροπή.

Χ

  

π--π--ξ

Η

ω

|υ



1οο τοιιειιιε

ο-.:======π.υιαο=======·υναωνο======ωοο«αν-ων-ανια-ωφαν-αφου'. 

ΓΑΒΕΕ ΧΙΙ.

Ποια βίου. επί α!ιι ο·|ιαοιο·ι· σέ ία στου” ο: ία

Βτοήτε.

ΠΝ:: αιιττο Ιοιαοτ ΙΙ Μουτ

ΕΙ Ιιοιε οτι Μ ΡΙιιε οιιιυΡαιΒυιιυε;

Σια ΟΙιιοντο·οτ Ια ΒοτΙιιι τ το.

Ευ Ποτε υυτ Ρτιε ο τοτουιι,

Ευ οιιατι·ο Ραττι , ,νοοΙουτ Ραττιτ (ι);

Σο Μου του : ιο νοιΙ οΙιοειτ.

Σα 8τοουιιτ Ρατε σου οεττο ιυοιο (α)

Ποπ ιοο ειιι ΙΙοιε, Ια Ποπ Ι”οττοιο

(τι) Ιι'αιιττο τ'αιιται σαιτ Β·'ι οοι·τιιι ,

Ε Ια τιοτοο οατ ΡΙιιε (στα τω;

Σα ουαττο αι-ιοο ει τΙονιεοο (ή)

Σ!!

ο

(ι) Ραττα8οτ, σ:Ιινιεοι· , τΙιευ·ιΙσιιοτ, “πιο

(α) Ι..α ΙιΙιιε Βτοεεο ιιαττ ιΙοιτ οττο Ια υιιουιιο. _

(δ) Ευ οουνιουτ , τυοΙ'αοοοτιιο, ιΙ'οπίαι·ο.

(ή) Ι)ιεροεοο.

?αι·ίαυτοε·.

τι Ι/αυτι·ο τ'αιιται απ· άτοιτ ου α
9

Ιαα τιστοο, σαι· μι” τοπ εοτα.



ι

.' Με ιιιιιιιιιι σειιιιεινει:.

(ό) (2υε ιιυε σε Ι'ευι·ε εειιε ιιιεΙΙόε (ι)

ΟΙ ευιυρει€ιιυιι ευειιι ΙΙ Ι`σϊιειιτ

Τικ ΙΙ Ιειεεειιτ, ει ε”ειιίσἰιειιι.

·ιιισιιει.ι·ιιέ.

ΕιιεΙ εετ-ΙΙ πει: ιΙυτεε ιιιἱε;

ΙΙΙΙιιΙι ε'ειιιιειιιετ ‹Ιε Βιει1ϊ ίσΙἰε

σε ΡΙυε (στι: ‹Ιε Ιυἱ ε'εειιιιιΡείΒιιε;

Νι Ρυει ίεΙι·ε με €τειιτ €εεΙΒιιε.

Π)!

ε

(ό) Ουε ]ε Ιευτει τσι εειιε ιυεΙΙέε.

Δυτιε νειεισιι. .

Νυι ιιε Ι'ευιε εειιε Ιε ιιιεΙΙόε.

(ι) (ΙσιιιΙιετ.

.εεε-ε

ι

/



ισα ποιέειι:ε

πεπεπεπιετΑ&εεεε~ωεωνεω.-εωνωνφωνεπιφνυ

Ι·Ι'ΑΒΙ..Ε ΧΙΙΙ.

Πε 21//ι]8ίε ε£ άε ία δοπιεε?ίε (π),

ι ειΙΙ:ιε /

)

Ι)'ιιιι Λ!ίέΖε εεε πε εο2 0022)· ΖΕεεεί!ίε.

ΙΙ'ειε τ!!ετ Ιδιιπε Αἰ8!εε νἱπτ εο!ειπ

.!πετε Ισ ιπει· ΡεΙεευπε ιιιιέιππΙ: (ε) ; Α

ΙΙπε ννε!Ι-ιε (δ) τι·ιιικι_ επτ!ει·ε ,

)

ΜεΙε πε εε: επ ιιιιε!ε ιπεπΙει·ε

Ρειιετ Ι”εεεΙιεΙε ε!εεΡόε!ει· (ή),

Ι(:ιπτ ε. εοπ π! ιΙιιετ ιεΡέιΙει·

Ππε (ΙοιππΙΙΙε Ι”επειιπτι·ει,

δ! ιΙἱετ ιιιιεΙ ΙΙ επεε8πετει
α

(τ) Ρ!1ωά. , ΙΙΙ›. Η . Ιει!ι. δ. έειιίΙα . οοινιί.τ, οι 2ε.πιιέυ.

Βοιπ. ΝΠ., ΙΙΙι. Ι, Ι. Η , Μπι.

(α) ΔιιΡι·εε ιΙε Ια ιπει, ΡΩΜΗ· εΙιειεΙ·ιει· «Μ Ρο!εεοπ.

(δ) Μοπ ιπειιπεει·Ι2 Ροι·τε υπε< υιοΙε , παπί:: , εἰπε! απο: Ιε

π" ι8δο; ιπεἰε Μ. 17, Μ. ι8, εδώ , ε!. Ιεε ιπεππεειἱτε τΙ'Απ

ΒΙετει·τε άίεεπτ ·ω:Ιππε, εεεαἰΙΙε, ωε!επε,ενοΜε, :ποτε κια! ίπ

«!!ςιιεπι ·ιιπε τοπικ.

- (Δ) Βοπιρτε,ΙιιΙεει·.

(δ) Εε1οιιτπει· , ι·ενεπΙτ.

Δ - `

π (

-`

Ι



εάν-ε ·

οι: Ματια οι εα.αιτεα. ιοδ

- (α) (Μπι Ι“ΕεεαΙΙΙε Ρυττεἱτ υντΙτ

δ”εΙε αυ ΡεΙεευτι Ιε ΙαΙε ΡαττΙτ (τ) τ Η

ΡυΙεΙΙΙ τονα α πιυιατ νοΙετ

'Ι'αυτ ευπι ΡΙυε ΙιαΙτ (αυτή τττυπτε

Ωαυτ ΙΙ εετα :ευατό Ιαεειιε

(ό) δΙ Ιαἰετ Ια ννεΙεΙυε εΙιαοἰτ Ιυε (α) )

δευτ άυτε τεττε ε εευτ τοεεΙ1Ιετ , Ι ·

(ε) Ετιεἰ Ια Ρυττα άεερεεΙει·.

Ι..ΆΙ8Ιε ανεἰτ €ταυτ εΙὁεΙτἱετ

σε
π.α

(1υε Ιε Ρεϊεευυ Ρευετ τυευἔἱετ ,

ΙΙαυΙτ Ια Ρυττα , εΙιεοΙτ Ια Ιαὶτ.

 

(τ) δΙ Ι'αΙΒΙε νευτ Ραττα8ετΙε ροΙεεου ανεε εΙΙε, ΡυΙε εΙΙε

ΙυΙ άΙτ ‹Ιε ε'εΙενετ αυ ΡΙυε Ιταυτ τΙυ'εΙΙε Ρουττα πιοιττετ.

(α) Ι)ε ΙαΙεεετ τοτυΒετ εσυ Ι1υίττε ετα Ισ”.

7”ωίατιτε.τ.

(α) (.ΐουτεατ Ι'εεεΙ1αΙε Ρυετ οντΙτ.

(ό) δί Ιαἱτ Ια τυουΙε εΙταϊτ με.

(σ) δἱ Ια Ροττα Ι›ἱετι τΙεεΡεεΙετ;

[ή ΑΙΒΙεε οτ ετατιτ ιΙεεΙτετ

Πε Ια νεΙιΙυε τουτε υααυ8ετ.

.λυττε νετεΙου.

Ι)ε Ια τυουΙε κτυ'ΙΙ τΙετττ ττιαπεἱετ,

Ευ ΙταΙτ Ι'ευΡοττε , εΙιαοΙτΙα Με.
Με (ΙοττιαἱΙΙε εετ ευ αευεετ, ν ε

Αναυτ αΙα, τΙεΙ' βετ: Με ,

δΙ ιΙυε Ι'εεεΙ:αΙε ω: ΡοΙ οντἱ ,

Ι..ε οεεεουετ ταυτοετ υιευ)α.

ε

Ι

|
.



ιο4 ιιοιιειιιε

ο Σε Οοι·πειιιε πιει επ εΒειτ (π),

Ανειιτ ειε , Ιε Ιιεο Με ,

Ριω ιΈιεοιιειιιε ιιιι Ρο ιιονι·ι;

Σε Ρεϊεεοπετ ὶεἀεπε ιπεπιε

Ι/Εεειιειιε ιειτ , ει ειεπ ειε ,

Με ‹Ιιιε ιι Αιειεε πιει ιενεππι

Νε επει εε πιει ερει·εέιιι ;

Σε Ρετιιιιεετ (ε) ε Ρετιι. πετ

Κε ιι Αι€ιεε πι ενεπιει:.

ιιιοιιει.ιι·ιι.

Ρετ εεειε εεε :Ιου Ρειεειιπ

(ει) Μππεττε ιιεεεεπιιιε ιιει' Ρειιιπ

κι Ρετ ε€ειι: ε μη· επ8ιπ

Μεεειιπεειιιε ειιπ ιιιιπ νειειπι

Τει οιιοεε ιι εππεειιιε ε ίειι·ε

(ε) ι)ιιπτ ειι πε μια. ε Με οιιιει πειτε (δ) ;

Ε ι1επτ ιι ειιπτ σπα ιπιειιι επεεπιιιιε;

Ρετ ιι·ειει.ιπ ιι τοι: ε επιιιε

Πενειι· ιιιιε οιι ε Ροι·οιιεειό (ε)

Ρετ €ι·επι ι:ι·ενειι ε €εει€πε.

).

38

(ει) Νοε άενοιιε ιπιι·ει· ιιοιι ι”ειοπ.

(ε) Ι)οπτ ιι πε Ιιοιι·οιτ ι ειιιει πειτε.

(ι) Ι.ιΒ εοι·πειιιε έΚοιτ επ ειιιιιπεοειιε.

(ε) Βιιπιπιιιιΐ ιιε ρει·ωί.ι, που, οιινει·τιιι·ε, ιοι·πιέ εε με·

ιιωιω Ρειιιειρε ιιε Ρετ£ιυικἰετε.

Ο) Μεττιε ε ίιιι ., τει·ιπιπει·, νειιιι· ε ιιοιιτ.

Μ) Βεειιετειιε, ιιοι.ιιειιινι; εεεπιε,εεεπε. 4

 



ι

|

ιιπ ιιιιιιιιιι πε ειιιιιιοε. 10δ

  

ΕΑΒΕΕ ΧΙν.

Π'απ (ζ'οι·ίιεί πα22πω ατι Ρτοιπαι38·εε (ι) , ι _

ι

/ πι” Ι

Ποπ Ποτά! ε ιἴιιπ Ψεφίίε ο Ι

Ειεει :ινιιιι, ε ιιιειι Ριιει: εεττε ,

Κε Ρετ ‹Ιενιιιιι ιιιιε Γεπεεττε

κι επ ιιιιε ιΙεειιεπεε (ὅ) Ϊειι (ή) ,

νοΙει ιιπ βετο (δ); ει ει νέο.

 

(ι) Πιιιιε ΡΙιιειειιτε πιιιππεετιιε οτι ιι·οπνε σο; επ Ιιευ. πε

εοτὐεἰ; ιιιιπε Ιε πο 7θιὅ , εεττε ειπε ιι Ροπτ ιιττε : αμυ·ο!ε έκ

εεε ε: άαόιοτ)ιιίΖ (Ιιεπιιτιι ι.Ιε ·ιιιιζοεε).

(ε) Πει ΕοιιΕπιπε, Ζε 6'οτύωιι ε: (ε: Βεπατα', Ιιν. Ι , ΒΕ. Π. 'Ι

ΡΙιεειιτ. , Με. Ι, Βάι. 13. ?απών ε: επινιι.ι. ·

Εοπι. ΝΠ. , ΙΙΙι. Ι, ει. ι3 , ἰἄεπι. _ ι

ιι1εωΡ. , Επι. ιο8; ε: Εστω. , ει. Ι, ειπα. η.

Αποπ. Μ. , έ'. χιτ.

νιπεειιτ. ΒεΙΙον.

Πιιιιε Ιε τοιπειιι ιιπ Εεπιιτει.

(3) Βωμπιε,· Με οιι Ι'οπ εεττε Ιε ιιιιιιι€ετ ει Ιεε Ριο

νιειοιιε. Ε

(ή) Επι.

(5) Πεεεεπιιιτ ιιπ εοτΙιεειι. .



δ

ΙΙ

ιο(ι ι>οιιειιιε

Ειιττυαι€οε (τ) τιιιι τΙοτιουε οετοιουτ ,

ε Ε εόιιτ ιιυο οΙοιο 8ιεοιουτ (α) ,

) (α) του ου α Ρτιε ο ε'ου τονα.

ΙΙυ νοι·ΡιΙιι (δ) νιυτ , ει Ι”ουοιιυττα (ή) ,

Ι)οιι ΐουτιιια8ο οτ €ταυτ ιΙοειι·ιοτ (ὅ)

0ιιο ιΙ ου Ριιιετ εα μια ιυουΒιοτ ; ( '°

Ρατ ουΒιιι νοΙτα οεεαιοτ (δ)

5ο Ιο Ποιο Ριιττα ουΒιυ8·υιοτ/ (7).

ΗαΙ Ι)ιοιτ διτο, (οτ (8) Ιι θοι·Ριιι,

Ποιο οετ οτ οιετ οιειαιιε 8ουτικ , ·

Η (ο) ιιιιιυ‹Ιο υ”α ει ΙιοΙ οιεοΙ (το) ,

 

(τ) Ι)οε τ”ι·οιυαεοε.

(α) @οι έτοιουτ ταυεέε εοιιε υπο οΙαιο; αΙιτοε ου ανοιτ Ρτιε

ιιυ , ιΙ ε'ου αΙΙα.

(δ) [Πι τουατιι.

(ή) @οι ιο τοιιοουττα.

(δ) Βοειι· , οιινιο «Που Ροιινοιτ υιευεοτ εα Ρα”.

(θ) Ρατ τυεο τι νοιιάτα (νοιιτ) οεεανοτ.

(7) Ττουιροι·, ειιΙιτιΙιεοι·, ιιι6·ιιιιιοι·ο.

(δ) Ι)ιτ Ιο τοιιαττΙ.

(ο) οι , ευ , οι!.

(ιο) Ρτοιιουοοι οικω.

7ιιι·ιιιυτοε.

(α) Πο ου α Ρτιε, ιι τοτ ε'ου να .

Πτι ΗοιιΡια νιυτ «μι Ι'οεΡια.

.

κ

ο



ΒΕ ΗΑΒΙΕ 1η: ΕΒΕΝΟΣ. ΣΟ9'

(ό) Πυσ ‹Ιε ιυεε εΙιι υε νι εἰ Ι.›εΙ (ι)

· Ευετ Πειτε (ε) εεε σΙιευε ευυι εετ εεε εστε

ΙΙ νευτσιτ ιυιιι ειπε υυΙ Ευε οτε (δ) ;

Η ΟστΙ› ε'σϊ (ή) εἰ Ιυευ Ισσετ

@ευ τυτ Ιε ιιιυυιΙε υ”σι ευυ Ρετ (δ) . °°

ΡυτΡευεεε ε”εει εΙυ”ιΙ εευτετε ;

Ρυτ εευτετ ευυ Ιεε (7) υε Ρετάτε, Ι

Εσυ εεε υντἰ , ει ευιυιιιευσε ,

Η Έυττιιει€εε ΙΙ εεεεΡε (8);

Α Ιε τεττε ΙΙεετυτ εΙιειτ (σ)

ε Ε Η ΗσίιΡικ Ιε νει: εεἰεἰτ ,

Ρυἱε υΙστ-ΙΙ ουτε ιΙε ευυ εΙιευτ (ισ)

 

(θ) Ευ ιυενΙε υε νι πω: ΙσεΙ '

(ΠΙ ευετ εσυ εΙ·ιειιι σοιυ εσυ ουτε

ΙΙ νευἀτσἱτ ιυουΙ8: υιἱειι :με ίἱυε οτε.

(ι) .Ϊειιιεἱε υιεε νευιτ υ'ευ νιτευτ υυ ΡΙυε Ιεεευ.

(ε) ΤεΙ, Ρει·ειΙ, εειυΒΙεΙιΙε , παω.

(δ) ΙΙνευότσΙτ -ιυΙευιτ , ἱΙ εετσΙτ ΡΙυε Ρτεεἱευκ «με Ι'στ Ευ.

(Α) $'ευτειπΙιτ.

(ὅ) ΡετεΙΙ , ΡτιτἰΖίε.

(δ) ΙΙ τεΙΙόεΙιιτ, ε: Ρευεε ιιυ'ΙΙ ιΙενοιτ εΙιευτετ.

(7) οι: ιι.ιστ ιιυΙ εἱΒυἰΙἱε Ιουευεε, τεΡυτειἰσυ, Ιευε, εε!.

ειι:ΡΙσ)πε Ρσυτ ιΙόεΙΒυετ Ιε ίτουιεεε ι1υ'ΙΙ ενώ: ·νσΙέ.

(δ) ΕεΙιεΡΡε.

(σ) Ι..ε Ιειεεε τσιυΙεει·, ιΙε εαιἰετε. -

(το) ΙΙ υ'ευιΡΙυεΙεεεοΙυ ‹Ιε εσυυσΙιτε Ιε σΙιευτ ‹Ιυ εστΙιεευ,

"Με ιιυ'ΙΙ εε ίυτ εεἰει εΙυ ίτσιιιεεε. -



ι

Ι

108- εοιἐειι:ε

()ει·ιάε!” ίοιιτπιεΒε οι εαπ τε!επτ.

επ ο ε. .ι τ. ι ω.

(Χε ειιεπιΡΙε εεε ε!εε οτειιεΙΙΙοκ

Κ! τ!ε €τεπι: ΡτΙε ειιπτ ε!εεΙττοιι

Ρετ !πεεπἔετ ε Ρετ πιεπτΙι· (ι) ,

Εεε ρεεε-πω Ιπεπ ε 8τό εει·νιι·.

Εε Ιω· ι!εεΡεπεΙεπτ (ε) Ιο!επιεπτ

Ρετ ίειιεε Ιοεπἔε εε !ε €επι.

ε .Ισ

δ

 

(ι) Ρετ ττοπιΡετἱε ετ Ρετ ιπεπεοπ8ε.

(ε) Εεεε· !ι!επ , Ιειιι· Με ε!εΡεπεεπΙ.

_--υ--τ-$__··

Ι
‹

Ι



η· .

 

τα ιυευτα ου ευευεα. .πιο

δ

ΕΑΒΙ..Ε Με.

Β'απ [.ἰοτιε επί απαίαάεε/α|(τ).

Βου Ι.εουε ευυτε ΙΙ· εεετΙτ. =

ΚΙ άεΠαΙι (α) εττ ετ ευνείΙΙΙα ;

ΜαΙατΙεε ]υτ τυιιΙτ Ιιιυ8ευιευτ

ΕεΙΙτεΙενετ υὶ οτ υοἰευτ

'Π

Ιυτεε Ιεε Βεετεε ε'αεεαυΙ›Ιετευτ ,

Ρυτ ΙΙ νεου· , ε. (Ιυττ αΙετευτ.

Ι.ἱ ΡΙυευτ ευυτ Ρυτ ΙυΙ άοΙαυτ .

(α) Ε α αυουυε υ'ευ εΙιαυτ υοἰαυτ (4),

 

(τ) τ... Εουταἰυε. Ζε Ποπ ιἰενεπα είται, ΙΙν. ΙΙΙ, ΓαΒΙ. αυτ.

ΑΕεοΡ. , ειΙΙτΙο ΙΙοΙσεττ. δτεΡΙι. , 15η, Ρ. 68.

ΡΙ1αετΙτ., ΙΙΙ›. Ε. Ι-αΙ:. απ. .Εεε εεπε.τ, Ε", ?αυτια ε: Μάταια

ΙΙοτυυΙ. ΝΠ., ΙΙΙ›. Ι , Ι”. Μ. ἰτἰετπ. ·

Αυου. ΝΠ. . τ. το..

νΙυεευτ. ΒεΙΙοναε.

(α) Πψε , άψεία , ιίψεία , ῇαἰἰε.τ.

(δ) ΙΙ α) ανοΙτ ΡΙυε ά'εευεταυεε ιΙε Ιε ΒυετΙτ.

(ή) Μαἱε αυ ΡΙυε ματιά υουτΙ:τε, Ι,ετατ άτα Εσυ βοά το"

ΙυτΙΙΙΙ"έτευτ.

· ?”απαπτε.τ.

(α) Λε αεΙυαυε υ'ευ όΙιαΙυτ υΙα.υτ ,

Ετ τε:: με εΙυΙ ἱ ναίτ Ρετ «Ιου.



ΧΙΟ
ιι ο ε ε ι τι ε

(ε)

' ι

Ε τιετι μι ινιιπτ Ριιτ τιιιτι (ι)

Α. Ιε τΙενιεε τΙοτι Ιιιιιπ. η

ΙΙΙ εενειτ νοειειιτ ιι Ριιιειιτ

διεπ Ιιιι ε πιει: Ροιπτ ‹ιε τετιιτ :

τι Τοτε (ε) τιε εεε εοτπεειε ιιιιτε,

Ε ιι Αεπεε επι Ρεε πει” ιιιιτε

Ι)ε ετιπ Ριε ιε ιιεττ εειιι· ιε ριε (δ),

Ι)`ειττε Ρεττ ι νιπτ ιι θοιιιιε (ε),

Δε τιεπε ιε τιιοττ Ρετ Ιεε οτοιιιεε.

Ι)ιετ ιι ιτόοπε , οι· νοι τπετνοιιιεε ,

Βιεπ ιιιε ει.ινιεπτ Με τπιιπ εε (δ)

Ωεπτ ιιιπεε πι ει: επ Με,

@πε τιιτεε Βεετεε ιπε τιιιτοιεπτ (θ)

Ε οιιτπε δειἔπιιτ τιι”εοτοιεπτ (7);

το

ΣΟ

(τ) επ ε επ ιιιι ιτιειε ιιπι τετοτ :

τι Βιιόε ‹ιε εεε εοι·πεε Ιε ιιοιιτε,

Ετ ιι ΕπΒπιειιε επι Ρεε π'ει άουτ:: ,

δω· εοπ νιε τιιοπτε ετ εετ εοπ Ριι

Ετ εοι· ιι τιιεεε ιι (ιοιιιιιι.

(τ) Τει γ νιεπτ Ροιιτ οιιέιτ ειικ οτιιτεε ‹ιπ Ποπ, τπειε Ιε

(ε) Ιεε τειιι·εειι , πωπω, π ΐτεΡΡε ‹Ιε εεε τ:οι·πεε.

(3) Ροιττιπε ,ιεετοπιεε, μα”

(ε) Ιεε τεπετιι, 01140181.

(δ) ΤετιιΡε , καψω.

(θ) (ΙτειΕποιεπτ.
ι · Ι

(7) Μ ιιοιιστοιεπτ.

κ

Ριιι(ιεττ Ροπτ ε'ιπεττιιιτε ε'ιι εεε επεοτε εειιοιι· εε ιε εοπεετνετ.



ΒΒ ΠΛΗ!! ΒΕ ?ΒΑΚΠΕ. ΙΙΙ

Φωτ ει·ε ἰτἰεπ. πιυΙτ. εε ετέπιεἱετιτ (ι)

δευτ απο τἰεπι ττοΡ :πε ἀιιτεἱετιτ

0Γ πιε νεἰειιτ πιιιΙτ :ιΪΪεΒΙοἱό ,

Μωι ἀεἴιιὶεἱ ετ ωιιω, '

ΜιιΙτ Με εεπ1Με €τε8τιιιτ νΠτέ (δ)

Πε αεκ Η ίιιι·επιτ. :κή Ρτἱνό ,

Α Μ ]εο δι Ιιοου:· ε Μαι.

| Κἰ πε πιειπΒτε άε τιιιΠε τἰειι (ή) έ·

οσε άεε ειιιττεε Η εε τπέδε.

Η ιιυτι-Ροὶεεειπ :ι Ρο ἀ'ετι1ἱε.

1ποπ.ιι.1α·έ.

Μιά· τπέἰεπηεε εεετε τεειιη|

Ρτετιιιικ εεωτιΡΙε άοιι Παπ ; ·

(1ιιίειιιηιιεε οΜετ επ ιιιιη ροεἱι·

(ε) $Ή Ρεπ εε ίοτεε ετ ειιτι εινεὶι·

ΜιιΙτ Ιε τἱεππεπτ ἐι €τωιτ νἰΙτό

Νώε Η ΡΙιιειιτ εΙυἰ Γεω: ειπε.

 

(ο) ΤΜ: Με τἰετωεω ὰ ιιοιι-εΙιεΙοἱι·.
«

(π) πω εμε 1ο Ρετοἱεεοἰε ενώ: άε Η εο!ετε, εΙΙεε :ινοἱε

Ραπ, εΠεε 1τεττιΒΙοἰεπιτ.

ΙΝΕ

(α) Με τεἀοιιιοὶεΜ επι· τοιι1εε οΒοεεε.

(δ) Φωτ απο επιιπ1ε Βοιιτε «με (και ΦΠ Πιτευτ ω” εσω

Ρσειιοπε. °

(Α) @ΜΙΒ πε εε τεεεοιινἰειιτιεπτ ά'ειι1ι·ε εΙποεε.

(δ) ΟεΙυἱ ΦΠ μετά εσυ τσιπΒ, εεε «Ήεπήτέ:, επι ΐοι·ωπε.

/



:ια τοιιειιεε.

@νεου-Δωνω- οσοο"Μ©α·-π -.·-ο- ιααναα.εων-ω-Μ νιανυεωωεωφοαΛση"'

ΕΑΒΒΕ Χν1.

Ζ),ιιιι τίο(ιο Πισω ?οι πιπτίε.τοιτ ατι 67ιίοιιιιοτ (τ).

Βω ΙΙιιυι ι·ιοΙιο ττιινιιυε οεοτιτ

4 (2ιι”ιΙ υιιττιεεοιτ ου (]Ιιιου Ροτιτ ;

° διινουτοε ιοιε οτι Ιι ιιια

Ε τιυε ειουε Λευοε Ι,οεέξατιια.

Ευ ειιυ οιιται€ο ουτουιιοιτ Ιιιου (α) .

Κο του: Ιι αυτι·ο αιιιιουτ Ιο Ιίιου

(α) Ριιτ Ιο δοΒυιιτ τι ταυτ Ιιαιυοιτ,

Ε ανοοο Ιιιι ε'οειιαυοιοιτ

 

(ι) Ι.α Εουταιυο , Κα” οτ α: μετά 6'|ιίοιι , Ιιν. Ν, τ, δ.

ΑΕεου,τ. αιθ. - Θ.

ΡΙιαοιΙτ. αΙιτιουτΙ. Βιιτυι. , (ατι. Χ.

Ι:ΙοιυιιΙ. ΝιΙ. , Με. , τ. _ιδ. .Δίκιο Βοιιιίιιο ό!απόίου:.

Δ Αυου. ΝΠ.. (Με. 17.

νιυοουτ. ΒοΙΙοναο. Α

(α) Ι)αυε εα Ρουεοο ιΙ νονοιτ Μου τΙιιο τοιιτ Ιο υιουτιο οα

τοεεοιτ Ιο Ροτιτ οΙιιοο Ρατ Ι'αιυιτιο ιιυο Ιιιι ιιοττοιτ Ιο τιιαιττο

τιο Ια ιυαιεου. Ι

(δ) δ'αιυιιεοιτ. εο τοιοιιιεεοιτ.

Ι/έιτίαιι2ο.τ .

(α) Ριιι· Ιιιτ εο€υυτ ιιιι”ιΙ υιιττιεεοιτ,

Ετ ιιιιι ο Ιιιι εε άοιΙιιιεοιτ.

‹

ι



ι

Ο

δ

.ΠΕ Μ.ΑΒΙΕ ΒΕ ΕΕΑΝ(ΣΕ.

5συε εσυ ιυευτεΙ Ιε δε:: ιυυεΙει· (Ι)

δεΙ” δει Ιεε ευιτεε εΙ›εἰετ;

Ι)υυσ εεε: ΙΙ Αευεε ΡυτΡευεειε

Κε ιυεΙιι ιΙσυ ΟΙιιευ νευτ-ΙΙ εεεεἰε

Ε (Ισ ΒΙευτε ε σε €τευτΙστι .

ΜεΙτι εευτειτ-ιΙ ε εσυ δευέυοι·

.Ισει· Ιιε ΙΙ (ΙΙιἱευέε Ρευε) ·

Ε υιεΙιι εετειτ σῖε εεε ει·ιε ;

ΜΙειι Ιε εευτειι ιΙεε Ριει. Με (ε)

Ε υιιευε. εευτειτ ευε Η εειΙιτ

Ρυτ ϊσΙ εε ιἱευτ Κε ΙυΙ ιιε νει

Ε Με. εε νοιε υε ετιε ε Ιετετ

Ευιυ (ευ: ΙΙ ΕΙιιευε εευτ εσυ δευευυτ.

Ευει ενΙυτ Ιεε Ρετ υυ μι·

8εΙειτ Ιἱ διτεε άει:Ιιιιεευτ (ή),

(ό) Ε ευ.Ρεπιτ (ΙΙιἰευυετ @ευη

ΝεΙΙ Ρστ ΙΙ Αευεε ΡΙυε ευ(τιτ )

νει·ε ευυ $εΙυευυτ Ρι·ιετ ε νευἰτ ,

δευτ Ιυι εσυιυιευεε ε τεεΙιευει· (δ)

Κε τυτ Ιε ίετ εεΡσευτει·)

Εεε Ρἱεε Ιε Ιιεττ (, ευε Ιυι εειΙΙΙ

113

|θ

20

(ὁ) ΤΙΜ: Ιε ΟΙιἱευετ, ε”εΙε _ιυευτ.

(ι) ()εεΙιετ, εουντἱτ, αιτιίείτε, ει. Ιε Πι εΙεσνει· αυτ: αυτα-εε.

(ε) ΕτεΡΡετ, ει”.

(δ) δευι.ετ , ιυσιιτετ , ι·ιι!ξτε.

(Δ) 5'ειιιυεευτ, εε Ρι·συιευευτ.

(5) Βτυιτε. - _

ιι. ε·
.Β ο



Ο

ι

κ

ι τι( τ ο ε ε ι ιι ε

δ! Η! Ιε τετι·ε !”εΙιετ! ,

(ο) Ρετ τι!! Ρετ!τ πε Γε!! 8ι·ενε! (τ)

δε Ι! $!τεε πει.ιετ ετ!ε! ,

Βετο!! , Ιιετοιι (ε) , πε ε!ι!!ει πιο! Ι

θ! Ιιιιιπιπε ! εε!ΙΙειιτ ε. ι!εει·ο!(ΙΙιεεειιπ τ!επτ υ. ιπεεε ιι Ιπιετπει ,

Ε”Αεπε ί!ετεπτ (ή) τιι!τ ετιν!τιιιι

· Α €τεπτ ιπεττ!τε ε ε. ι!οΙιιτ ,

ΡοΙτεπτ τεεοοττε Ιοτ εε!Βπιιτ.

(έ) Εεε! ειτε !Άεπεε πετ ιεπτ Βετο

@πε !Ι Ι”ιιπτ Ιε!εε!ό τιι!τ εετεπάιι

Α €τεπτ Ρε!ιιε ν!πτ επ ε”εετε!ιΙε.

ιεοπει.ι·ι·ιΞ.

Βενε!τ ‹:!ενιιπε Ρετ εεετε τε!ι!ε

Εε ιπεπ!ετε ‹Ιε πιε!πτε 8·επτ.)

(ε) Μιι!τ Ιε Ρπετ-οπνεο!τ ειινειιτ

Κ!! τεπτ εε νοεΙεπτ επΙιειιο!ει· (δ)

σε

με

ρ

. ε·

· (ε) Ρετ πο! ειπε ΙΙ πε Ιε Με!.

(έ) Απε! οιιτ Ι! εεπεε τεπτ !ιετιι.

(ε) ΜοιιΙτ Ι!!ει·ι Ροε!2 νεο!τ εονειιτ.

(τ) Ρετ! ε'επ Ι'εΙ!ιιτ πω!! πε Ιε ΙιΙεεεετ.

(ε) Α!! εεεοπτε , επ εεεοπτ·ε.

(δ) Εοπίπεεπιεπτ , επ τ!έεοτάτε, ε Ιε Ιιετε.

(ε) ΕτεΡΡειιτ , Ιιεττεπτ , ει! νετΙιε/επίτ.

(5) ΕΙενει~. .



_.._4 Μέ
- »ο

χ ι

ι

/ ΒΕ Μ.ΔΠΣΕΠ

Ό

1: Ρ1ι.ΔΝ01:. ιιὅ

Π. επ τ.εΙ Ιἱιι τιΡΡατξἰΙΙἰετ

Κε τίειδοπ με Κ Ή

μπΧ2

..ωαν

Π

Ιω· ουτσέο , (

Επ-εεπτ-φιο-τιιτ - ( ) #

Κ ὲι ιτιειἱηε (δ) επι

π· Ρο.τ28ε π

εετ εἰ εινεΙΝ1

(Μπι €ι ΓΑεπε ςιιἰ ίυ. Βε.τιι. › 5°
 

(π) @αἱ πιο: οοπινἱετπ με.

(α) Ε: ε

(δ) ΡΙιιεἱειπε.

ω

ιπ-1οιιτ ὰ Μπι· έἀιιοατὶοιι , Μπι· ωαπιἱὲκε άε: νἱνιε.

-τ_·-€2--Έ 4

ι

θ.
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`ι

   

ι?ΑΒΙ.Ε Χνιι.

Παω δοτἰε ειιι έ«#οιώι απ Ποπ (τ).

Ι)'ιιιτ Ι.έοιι ‹ιιετ επι εε ιιοττπειτ

Επι ιιτι ιιιιεειιεεε ιι ιι εετειτ,

Ιἰπτιιτ ιιιι εε νιιπτ τΙεειιιιιεεπτ (ε)

(α) Βιιτιε ιιετιτετεε ε 8·τεπτ.

Ι.ιιιπε εοττιιτ, πε-ε'επ 8ετσ.ιε (δ) ,

διιτ ιε Ι.εοπ ει ωνειιιιι, ι

τι Ι.7οπε πι τπιιιτ επττεειετ·

Ρτιετ Ιε δι.ιτιε τεπτ το ιτιει (ή),

κ σ

 

ι (τ) Ιεε ιι'οπτειπε, ιιν. Ι , ει.. :τι , Σε Με» ε: Ζε Κα.

« Α.ΙΙεοτι. , τ. πι.

ΡΙιεετιτ. επρεπε. Βιιτιιι. , Πιο. ή, £.εο ε: Με”.

Βωιω1.Νιι.. ιιιι. Ι, τ. το. Εεε ΜΜΜ.

Αποπ. Με, Μ. Με

()ιόπιεπτιιιετοτε τ.ι·ετιιιιτ οεττε Με ι:ιεπε ι'όΡιττε ε εοπ

Μπι ιι)·οπ. .

(ε) .Ιοιιεπτ, ε'ειτιπεεπτ. ιι .

(δ) Ετ εεπε 7 Ρι·επιιτε ειιττιε, ειιε πιοπτε ειιι·,,ιε ιιοπ τιπ'ειιε

ένειιιε.

(ή) Γιι0ιιε , επ οοιετε , ίπιτα.9.

7ατίαπτετ.

(ει) $οτιε ρετιτετεε ιοεπι.



ΒΒ ΙΕΑΒΙΒ ΒΕ ΉΒΑΠΟΒ.

Βε ιι νοιειτ Βιιτε ιιιετιεε ;

Ε! τεεροιιιιιιιετ ι-ι”ειι ιιιιιε Βιιιεε (ι)

Α εεειειιτ ιιε Γιινειτ Μι 9

Ε ιι Ι.ιιιιιε :ιι-Μπιτ Πι ω.

Ρωιω Ηοιιιιι· , σε ιιιετ , πει:

Βε ιιι διιι·ιε ει! Γοοιειτ.

(ιιιιετεε ‹ιε τειιε ιιε άειιιοιιιιι _ ε

ι

(ό) Κ ιιτιε Πιιιιε , εε (ιιπ, :ιΡΡ:ιτειιιιι

Πιιε ίοεεε ασοεε ιιειιειιι.

Ζει ιιιιιτ Πιτ Ρι·ιεΙι ω” επι,

θι·ιιιιι: Ριισι· ιι ιι'ιιιιι ινε Ϊοειε ,

ι)ειιειιι Μι ίοεεε Βι·ιιιτ ε ειιιε.

Σιιδοι·ιι πιτ ο οτι τω; ιιι·ειτ (ε)

Με ιιε ειινειτ Μ: σε εετειτ

Όι! ιδοίι ιιοιε Γεινειτ εενειιΙιέ.

(ε) @πιτ Ι.ιιοτιε νιτ ει ειι€ιιέιιό

Πειιιιιιιιιιι Η ιιιιι τω ιἑι ιιιιε,

Ε οιι ι·εεΡιιιιτ Η ω: ρι·ιε,

οεοιπ. εει·ει έι €τειιιτ ιιιιιοι·;

Πιετ ια διιτιε , ιι'ειιει Ροοι· ,

9

ιι7

!0

Σ!!

(6) @πε ιι Εεοιιε ε'ειιρτιεοιιτι

ΕΠ ιιιιε Ϊοεεε° ιι'ιιιιε ιιοιιι (έιτε τι.
Ί

ο :πιτ ε! Ιε νοιτ ει ειιεει Με. ·
Η

ι

( ) Πιο ιιιι ιόΡοιιτιιτ ιιι€έιιυιιιειιτ Ψνωιε ιιε Γ:ινοιτ με

ί:ιιτ τι ιιεεεειιι ; Ιε ιιοιι ι·ιιιιοιιοι Μι ι·ειιτιιτ Ια ιιιιωε.

(ει) ΑΙΜ· ο ω, Ροι·τει· τιιι εεοουτε ιιπ αὐτό οιι ι'οιι ειιτειι

Δω πιει; ιε νειεεει έτοιτ οΒιι€ιέ ι;ιε ω" ιοι·ειιιι'ιι ε'ειρρειοε

νει: Δω νει , ω" εεεειεειιιιιτ οιι ότι τει ι.ιιιτι·ε οτιιιιε , «σε



ιιδ τοιέειιεε

@τ 7·ιιε τουτιται Ιο €ιιοττοιιυυ (τ)

@αυτ α ιιιοι τοιετοε Ιο Ραι·τιιιυ , 3·

@αυτ ε. ιυοε οι” νιιε αι ιυατοΙιιο.

Οτατοα Ια τοττο τι νιιεττο Ριό

Ταυτ απο τοτυιο νιιε ι Ριιιεειοα;

Ε τιιιιε ιι-υιιιυτ Ι›ιου νιιε εαοΙιιοα

Ευει Ριιττοα οτι τοτε ιεειτ ,

Ειτε τοται οτι ιυοι νουιι·

Δ.ιιττοε διιι·ια Ριιτ Με αιτιιοτ

Αε οοττΙοε πιο ευυτ ττουοιιιοτ;

Ε αε τοιεοιιε πιο ειιυτ τουτΙιια ,

Νο εοτοα ιυιο τοτουιια. *τ

Πουεουθυουιουτ α Ια δοτια (δ)

του Ιι Ιειουε, τι τα 8·ατιι ·

Ε ‹ιο Ια τοεεο οετ οεοΙααΡοα ,

 

τιιι'ου νιυτ αιι εοοοιιτε οττιιι'ου αττοτατ Ιο οτιιιιιυοΙ. Ι.οτειιιιο

οο τΙοτυιοτ Ρατνουοιτ α ε'ένατΙοτ, οτ «μια Ια |ιιιέο (Ιο οτι),ανοιτ

οτο ταιτο , τσιπ ιο νιΙΙτιεο έτοιτ υιιε α Ι'αιυου‹ιο, ου εοιιιυιε α

ιιυο Ροιυο ΡΙιιε ιοττο; οοΙυι :τοι ανοιτ ουτουιιιι Ιο οτι , έτοιτ

οΙιΙιδο τιο Ιο τουοτοτ; οτ ει, Ι'αναιιτ ουτοιιιιιι, τι υ'οτοιτ ΡαεΜε

τιο οΙιοι. Ιιιι Ρουι· (ιοττοι· εοοοιιτε , ιΙ ι:ομιυιιοιτ τιο οτιυιιυοΙ

ιιιειιιι'α οο απο οοΙιιι-οι Πιτ αποτο. νον. ()Ιοεε. τιο ι..αυΒιιο Βο

υιαυο , ατι υιοτ Παππά”.

(τ) Ια τοοοτυρουεο , Ιο εαΙαιτο.

(α) Ετ τουοι-νοιιε Ιιιου εΙτοιτ , αυτι αυτο Ιο ιιΙοτ εοιτ τουιιιι.

(δ) [ιο Ιιου ειιινιτ Ιο οουεοιΙ τιο Ια εοιιτιε οτ ίου ττοιινα

Μου. · ι



ΒΕ ΠΔΕΙΕ ΠΕ ΡΕΑΝΕΕ. ϊΙ9

τε ιι νεΙυ εεωιω ω. Ρ ε'

ιυου.ιι.ιε·ε.

Ρετ εεετε ίεΙιΙε υυε εεεσυυιε (ε)

Κ” ειιευΡΙε ι ΡτειυευευτΙι ΒΙεΙιε Ηουυιε γ

(ζώ εευτ Ιεε Ροντεε υυτ Ροσιτ;

Εἰ Ιυι· ιυεΙΙυυτ Ρετ υυυ εενσιτ ι

ΚΕ ευ εὶευτ Ιευυε ιυετει ,

Α νευΙτ Ιυτ Ρυετ ευιτεει (δ) ω

Κε οιΙ Ιι`Ρυετ ενειτ ιυεετιετ

Ε υιἱευε ΙΙ εευτε ευυεειΙΙετ

(ό) Αυ Ιιεεσυἔ ευ εετ ευττεΡι·ιε

(1υε ΙΙ ιυεευότεε (ή) ιΙε εεε ευιιε. |

 

(α) Α εσυ Βεεοἱυ€ ε`ΙΙ εετ εστΡτἰε.

(ι) θε τυο: ει€υιίιοιτ Βουιέ , ΒτευτΙευτ υ'ειυε.

(ε) Μσυιτουε , ιυνιιοιιε.

(δ) ΙΙ Ρευτ Ιευτ ευ εττΙνετ ευτειιι.

(Δ) ΜεΙΙΙευτ.

0

2



ιεο ι>οιἐει!ιε

Έ

εε
ἔε·
ε ΞΙΙέ ε)ινε-νι.-νε===

 

ΕΑΒΕΕ Χνιι1.

Πε ίβέτοπείείίε ε: είε: (Μεσα, ·

ει...

Πε Ζ'π!ι·οπείε επί ωοΪεἰ£ (ε: (Με πιετιέίετ

(ε) Ρε!! ν!εΙ εεεειπΡΙε εεετ!τ ττιινιιιιε

(2ιιειιτ Ι!π εειπε ΙΙ Ρτ!ιπ!ετε !!ιιπε

τ Ποπ Ι!π εειπε πετ ΡΙιιε ενε!τ.

Ε'Ατιιπάε (τι εε €τειιτ εενε!τ (ε) ,

Β!επ εε(ιετειιτ !τε Ρετ !ε !!ιι

 

(1) Εε Ροπτε!πε, £'Πίτοπότ·(Ζε ει· (ε: Με (Επειτα, Εν. ΙΙ,

ει.. ν11ι. ' -

.ΑΕεο(ι., (Με. ε9ο.

ΡΙ18ι!1·. ερμεπτΙ. Βιιτπι.,ίε!ι. τε.

ΒοιτιιιΙ. !)!!Ιεπτ, , ΙΙΙ›. Ι, ει.. η, πω.: ε! Ηίπιπιίο.

Αποιι. ΝΠ. , Η!). πο. (

(ε) Ε'Ιι!τοπτ!εΙΙε ει!ο!τ Ι!εειιοοιιΡ ι!'ειΡει!επεε.

- Β ΠετάτεΜε.

(α) Ρετ επεπιΡΙε επ εεετ!τ ττιιἱε

()επτ οτι εεπιε Ιιτ!ιπ!ετε Ι!πιι!ε (τ)

' Ετ νοΙτ ‹Ιε Ι!π!ε Ιιτειι ετο!ι·.

ο

(π) Επτά: , Ι!π!ετε, τεττε ε. π...

θε



κ

Ί

1›ι=: πειιμε 131: εκεινοι. ιαπ

$ωωι οἰεοἱ :Με έι Μι· δη ;

· Βου Πτι Ριιετ-Βιιπ1 Μ τά: Ιειοἰετ (π)

Βιιιπ-Μ.ιππ Με Ριιετ Με ιἱειπιε€ἰετ.

'Πα Με Οὶεἰειιε δε: :ιεεεπιβΙετ ,

δἰ Ιου νιιΙεἰτ οοτιεεεΙ άοιιτπει· 1°

ΚΗ ΔΙεεεεπιτ Με Ιἱηε πιει18ἱοτ)

ΚΗ Μ: Ριιὶεεετιτ ΐτιιοιόδοτ

Η ΡΙιιεω· πιώ” νοΪτεπτ Ηπα:: ,

(ό) Αυ Βεπσέοιιτ ἰ νιιπτ τεττιιἰτε (δ)

Με οιιπεεἱὶ εμε Μι· οτ όιιπέ.

@Μπιτ ΡΑι·ιιπάε Γοτ Θεοιπέ ,

Πο εεε Ρει:·επε θα επεεωυΒΜε

θά Ιεε τηεἱΙὶιιτε ‹ὶε επ Ιὶπἔπέο (ή) ;

δὶ Ιω ο οεετε οεντο οιι1ιτόε

(]ιιπι Η Ρεινεἱοπτ εποειεόε , Η

Ε. τ':ινἱΙἰέε οι άοετι1τΒόε

(σ) Ριιἱε εεε: :πι νἱΜἰτι ειοοΜέε

Κου εε. Μειἰειιτι ειιΪτὶ ευη τή ;

Πι ίιιι·επτ εἰ Οἰεε:Ι πιιττἰ ,

 

(ό) Αυ εεΠπιοι· ειΙἰτεπιτ τεττεἱτΕ-:.

(ο) δἱ ε'εετ επι νἱΙεἱπ οΡσἱἑε.

(ι) Ωω απο Η Πτι Φάνη ΐειΒτἱςιιε Ιεε τοτε εινα: ΙεειΙιιεΙε

ου Ρτειιά Ιεε οἰεεειικ. ε

- (α) Μίιι·ίη/Ηω:ιιτη/θττε.

(δ) Βειοοπτετ , τοΜισοτ, τη:ροπετ. ΜπαΪιετε.

Μ) Ανω Ιεε ΡΙιτε εσεεε τὶο επι ΐεπι1ίΙΙο; ιἱε Ζίπω, ΙἰἔΜΙπι.

(5) Ετ ΜΠΕ απ πήε οωΡθτ:Βι-:ι11επτ ἐι εεε 'πω.

Α

·



Με ι>ο:έ.ειιε.

|

Ετ εΙ άοπει Ξι ευη ΠΠ Ρὲε ,

.Η μι· πιω ά“ειιΙι πιο Ροικ1τα πιὲε.

(Η (π) Με Φου. Πο ειιἔἰπε Ρἱιιευτε

1)οπτ Ρτἰετ οἱεεἰεικ €ι·ειιιε ὁ ιτιοπιιτε;

[Με τι”ευεεεητ μπε οοετ πω! ότι

Μ! ειιεεεπτ Μπι οιπιεεἰΙ οικω.

κοιιΔιι·ι·έ.

Πεετε εετηΒΜυποο εετ ειεεει νεἰτε,

Κω: ?Με πιο νου: Με 8εύΒε οτεἰτε

μ) Κἰ Βὶεη Η εετ οιιιιεεἰΙ άπαξ: ,

. Ε (18 ευη πιώ Με νἱευτ ἔατἀοτ;

δε άεππι€εέ Τοπ ἀεὶ: νεηἱτ (δ)

Ειπε εετ τι·οΡ τ:ιτε άου τοΡεπτἱτ.

θα

›

(ό) @αἱ Βου οοπεοἱΙ Η να." άοποτ

Ετ ά'εεεοἱπε Με νειιτ €επάετ.

(ι) Με ΜΜΜ, Με Ρει7εςυ,

(α) ΒεεεεπηΒΙπποε , εἰιιιἱΙἱτυἀε , .»ίπιι'Ιίιαάο.

(δ) Με τεἔτετ νἱειιτ πυρ Ιστό, Ιοτει1ιπ: Η εοπἰοε

ε! αμκ: Η ίειιιτο α! οοτπππἱεε.

εετ ΐεἱ1ε
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`ΜΛ========= ε=====νωω.εω-εννω-Αω.κωνω-.νυω ιιΙΙ ἔ

ΙΙΑΒΙ.Ε ΧΙΧ.

η Β'ιω. δι·εείίδοπ ε ιί”ιυι Ρτοπεί '

Β'ιιιι (ιι·εειΙΙοτι ιιιετ Ιει πιότιιει·ε

@οι ιιιιειιιιΈι ιιιιε ιτοπιιέει·εΙΙΙ τιιιιε τΙ,7νει·ε εετειτ ειΙεε,

Ρετ ιινειιτιιτε επι (δ) εετ ειιτι·ει;

Πι νιιιιιιΙε ι;Ιειιιιιιιιιιι ετ ι:ιιιιετ ,

απ· ιιΙειι :ινειτ ιιιειιτ (κι) σε εΙιετ

(α) Επι επ ιιιεειιιι , ιιΙειι ειιιι τεεετΙ)ιετ Ια ΙΙοτιιιιι, Εεε-τα (τω: Ϊετ

Ι(ιιιιτ τα ιιέιιεεεε ἔιιειιτιἔιιιετ (θ) Γ)

. χ

 

(π) (Ιεττε ΙΙιΙιΙε εετ ειι.ιεει ιιιτιτιιΙόε ιιιιιιε Ισ ιιιιιιι. Μ , πιο 17 . )

40Π 6'ι·ίςπετ ετ ιἰε Ια Ι·"πυπί, ετ τΙειιιε Ιε έ' 761 δ, [Τακ (Μαι 8ιθά,ΙΙΙΙ

Γοι·ιπί:.·, ετ ιιιιιιε τΙ'ιιιιτι·εε σἰε ιιπ Ο·Ζωοιι.

ΕΠ ΙΙοιιτειιιιε. Σα δ'ίξεαΙε Με Γοιππιί, ΙΝ. Ι , τ:Ιι. Ι.

ΑΕ.εορ., Βάι. ιδή. ·

. ΡΙιιειΙτ. ειρρειιτΙ. Βιιι·ιιι.. Πει). 18.

Β011ιιιΙ. Ν", Με. ή , Ε. Αδ , Γυτιπίσα ε: δίσσιάα.

.Αιιοιι. Μι. , ω. 56.

(ε) Ροιιι·ιιιιΙιει·ε.

(δ) ΒΒ6.δΙΙΒ, ιιιτόι~ιειιτειιιειιτ, πιω.

(ε) Ροιιιτ, ει.ιοιιιιειιιειιτ.

(δ) Ι.οΒε, αιτ:Ιιεττε, ειιΙιειιε. -

(θ) ΙΙιεαιειΙΙιι·, ΡτοΙιτει·.



ιαή μ τοτιεττιε

2

(ό) Ευ υιοιε τι'αουετ ο οιιτσΙτασιοτ. ή Η·

.Ιο οΙιαυται, τοιτ-ιΙ , ο τΙοσΙυιτ. (τ)

Ι..οε αιιττοε Βοετοε , τυαιε υο που

και τυο «πιο €υοττοιιιιυοτ ,

Ρυτ σο τυ”οετιιοτ ουει αΙοτι ο

Ι)ιετ Ια Ετοιυιι , οτ οΙταυτο ε. υιοι ,

Ρετ οοΙο τοι ττιιο ιοο το τ:Ιοι;

Μουτ του: τιιιο το. το ριιτσΙιαοαεεοε

Ευ τυοιε τΙΙαουετ ο 8·ααι8υαεεοε ,

Κο νουιεεοε τΙο τ”τοιτ υιυταυτ

Α. υιιιυ ννιιιε νιαυτΙο ιιιιοταυτ , °°

Ριιτ οοι το ‹Ιιιυται-ιο α ιτιουΒιοτ (α)

(ο) @αυτ τυ υο τυο Ρυέε τυαιε αιιιιοτ.

τιτουατ.τ·ττι.

Ριιτ σο τιοτιουτ αυτ: υιιε υο νινο

./·-κ

' τ
 

. · κ

(τ) .Ιο οΙτατιτοιε , τιιτ-οΙΙο , οτ Ρτοσυτοιε τ:Ιιτ ΡΙαιειτ αυτ: αυττοε

Ιιοτοε; οτ ιο υ'ου ττοιτνο με ιιυο υιαιυτουαυτ τιιιι τοιιιΙΙο τυο

τέσουιΡουεοτ. σ'οετ σο «οι τυο τιτοσιιτοΙο ΡΙαιειτ τιο νοιιενοιτ.

/ (α) Ροιττι·τιιοι το τιουυοτοιε-ιο α τυαυεοτ, Ρυιεττιιο τιι τιο

(του: υτ'οττο ιιτιΙο ου τιου?

Ρ”ατιιιιιτοτ.

(α) Ευ ετ: τυαιεου υ'α υιιΙ τοσΙιοτ

Ροιιτ σΙτο ΡΙιιε σΙοιυοιιτοτ υι Ρυοτ.

(ε) Ετ ου αουετ τοι ΡοιιτοΙιαοιοτ.

(σ) @ιταυτ τα α υιοι τιο μι" αυιιοτ. `

 



Θ*!ΒΕ ΙΥΙΑΒΙΕ 1)!! ΙΙ'ΒΑΠΟΕ. ΙΏ

Επι ηιιπ-σειΙοἰτ πε ετι ννΙάΙνε (ι)

δεΙιιπιε εε «με οΙκιεειιτιε άεΙτ Γειἰτε '

δε «ΜΗ Ρειιετ ‹Ιε Ι.›Ιετι επτεΙτε. `

ΡΙιιε εετ εΙπἰετε εΙΙ ιΙΙ ει ειιοΙ Ρτεμάτε (ε)

,

.

Ι (1ιιείο. Ιειιιττιιἰ ΓεετιιεΙ: ετεπάτε.

 

(π) Παω Ι'ΙιπάοΙεπεε , Ια ποηοΙιεΙαπεε , Ια Ρατεεεε ετ

Ι'οίεΙνετε. Ι

(τι) (ΙεΙιιἰ πώ τπ·εν:ιΙΙΙε ετ εΙιιὶΙΞιἱτ :Με όοοποπήεε σει Βἱειι

:ιιιτι·επτειιτ εετὶπιεΒΙε, εεε Ιε Ρετεεεειικ (ΙΜ ει: :εΡοεε επι· Ιεε

πωπω ιΙιι εοἰιι ‹Ιε Ιε ΐειΙτε νΙντε.

Οι: νοἰτ ιΙιιε , έΙεε Ιε τεκμΡε ιΙε ΙΙΙίω·Ιε , οτι Ρι·ειεπι:Ιοϋ:

ι;Ιιιε Ια ιπιτιπε ενρἱτ επ:εω·άέ ε Ια ΐοιπιπΙ απο εστω ‹Ιε μπι

ιΙεπεε σε ΡΙιι16ι ά'ΙΙιετΙπετ , «αἱ σουεΙετοΙτ :Ι Πότε ιΙεε Ρακά

ΔΙοτιε Ροιιι· εε πιουττἰι· Ρεπάεπτ Ι'Ιιάνετ. ()εττε οΡἰτιἱοιι , ειιὶνἱε

μι· Ιε Γοιιιεἱι;ιε ετ ἔέπέτειΙεπιειιτ ι·εεισε, εετ άέπιειπΙε μι· Ιεε

οΒεετνστἰοιιε πιοάετπεε.

Χ ›

«

`

υ .

` ε

ι

ι

κ

Ι

κ

Ε

` Ι Ι



ωΟ ι>οι-Ξεπιιε

-.ωω.υιαννωνω-===μνωνω-===========

 ἐ€έεε

ΡΑΒΒΕ ΧΧ.

Π'απε (Όεπείίίε ε! εί,απε θεί!ίε , ε

εΠεε

Ζ),απε δοτπαίίΖε ?αἱ ε'αεἰε£ κατ· απο Βετύί.ι·

ο

Εκει ανἰπιτ Ιειπιε ΠοττιεἱΙΙο

δ'ιιεἰετ εοιιτ Με «Με β'ιιι1ε Ο:ή!Ιο;

4 Βου Βεο ν:ιά ΐέι·ἱ άυιτεκπευτ (2) ,

δε Ιεἱηε Η οετο περτεωεπτ. '

[ει ΒετΒὶι Η μ ἀἰετ ,Ριιτ-οοἰ

(]ΒενειιεοΙιο-τιι εἱπιεί εοτ ιποἰ ,

Οι· το τοπ1ιιετ εἰ ΐοτειε Μαι ;

$ἰετε υπο Ρἰὲοε εαπ σε @Πω (δ),

8ἱ ΐειἰ ἑι Ιιιἱ εἰ σπιτι ἐι πιεἰ.

ΠΜ; Η ΠοτπεΙΙε, Ρετ πιο ΐεἰ ω

 

(ι) ΡΒεεἀι·. σΡΡευά. Βιπππ. , ΜΒ. η.
Β Αποπ. ΝἱΙειιιτ. , ΠΩ: δ5, Ονί.σ ε: 0οπτία·.

νὶτιοειπ. ΒεΠον.

(α) Οεπαὶι1ε οοτπεἱΙὶο εε μπα επι· Ιο άσε (Γιαπ: μπει: Ἐπε

Βἰε ετ Ια ΐταρΡοὶτ εἰ Γοττειιιευτ , ι:μι'ανοο εσυ Με «Με ἱιιἱ επ

Ιενοἱτ επ Μιτε έι Ποι:οπε.

(δ) Αεεὶεἀε-1οἱ στι πιοπιοπτ εαπ· σε οΜειι.



οκ. ιπειιιε οι: Μωπο::.)

Νε τ'εετιτεετ [Με τνπνεἱἱΤἰοτ· (τ)

(α) Πε πιώ ε)πιηι·ε 1ϊεοεεἰἔπἰετ ,

Μο ευἱε Ρἰότμι απο επεεεπἔπὶἐο (α) ,

(ό) Τειπτ ΐιι-]εο εει€ε ετ Μου νεεἰόε;

Βἰεπ επιἰ εαπ· οιιἱ @ο ἀοἰε εόοἱι·

Ε. ἐι εέιιτ Ριήι τωιππιοἱτ

:το κει ατά.

Ριιτ σε: τιιιε πιιιπετι·ε Ρετ τεεΡἰτ (ή)

Κο σε εετ νοἱι·ε Ίιιο Η @με Ηιιπι ἀἱτ

Ροκ· 8ι·τιπτ σεεειιιιΡΙο ετ μα· τοΡτοἱοΒο

Βἰοτι εεἱτ @κι οιιἰ ΒειτΙ›‹-ιε Η ΙοἰοΒε (ὅ)

Βἰετι ε,ερετ·ιἔοἱτ Η νέιἱἱει

Ιτεεςιιἱε;; Η Ρυετ εινεἱι· εστω Ρἱει.

τι”

δ·

(τ) Νε ρι·ειιάε εουτ:ἱ ,πε τ'ἱιηιι·ἱὲτε με «Η εοἱπι.

(α) ΙΙ 7 τι ΙοΠΒ-τεπιΡε ς” ]'ειἰ τοϋ παω; έἀιιοειτἱοτι.

(δ) Ετ επ είιτοτέ άεωειιι·ιπ·.

(δ) ΡτονετΒε, εεπτειιοι·.

(ό) Μεο!πε.

τ Ϊ/απίαπ£ο.σ.

(α) @Με τα :πε ἀοἰεε επεεπεπἱει·.

σ) Τ:πιτ ειιἰ Ξε πμ ετ Μαι Ιεττι·έο.

κ η



ιο8 ι>οέει:τε.

ή!)

ὲύέ έ ἔ ἔ ἔ 

πΑΒτΕ ΧΧτ ϊ

Ρο !90ιππιο φα υίτ ρου!" είοιτε απ: επ.ταπίο

ι

Ποτε Πάκο Ηυπε οΒονιιιιοΒ

Ρειτττιἰ υπ οΜιττιΡ, εἰ ο58οι·άτι

(Ε.Η
ε-ι·

ω.

@σο άυἱ Ποτε οπωωΒΙο ΡοτΙοἱοπτ

Ετ οεττοττοπιοπτ οιιτιεοἱΠοἱοπτ (ε),

(Μπιτ εἴ! ἴιιἰεεοητ οτιττο έι·επιτ έξοτιτ ;

(α) κα” ο” τυποι Ιπειετἰνοπποπτ. Ν

ι ΒοτικιικΜ Ιοτ Ριν· εΙυοΙ πιοετὶοτ (δ)

> Η νιιΙοἱοτιτ εἰ οιιηεοὶΙΙἰοτ ,

@οπτ πιιΙ Ηυπιο Ρτοι ἔστι τι,τινοἱτ ,

Νο πιω Ιου ΡειτοΙο π'οοἱτ. τ”

Η ιιπε τοεΡυηἀἰτ επι δοἰἔτιοτ

@πο Η τι'εινοἰοητ πυΙο Ροοτ ,

Ανἱε Ιοτ· εοιτιΒΙοἱτ νόιἰοτιτο

 

(π) Ι..οΒι·οιιά ά'Αι15η, ἰιι-8", Γα!:Ιίαιι.ι, τοπι. Ν, Ρ:ι€. πω.

(τι) Ετ τοοοιιτοἱοιιτ ὰ νοἱκ Βοοεο , οοπιπιιο ε'Πε ονοἱοιιτ ότο

πιο ιιιἰΙἰοιι άο Βοτιτιοοιη› άο πιοιπ!ο.

(3) ΙΙ Ιου: άοωοτιεΙα μι: ςιιοΙΙο τοἰοοιι Πε 8ο ΡοΗοἱοιιτ ὰ

Ι'οι·οἰΙΙο.

(ή) Ττοωροτἱο , ευΒτΞΙ1ιο.
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Ου, ιΙ Ρ.ιιι·Ιοιειιτ ειι τεΙε τιιεειιτε.

Ι Ι

ιαοιιει.ι·ιιι.

θε Γιιιιτ ειινειιτ Ιι ιιιιιι-ε:ιεΙιειιτ,

Πε τεΙε εΙιιοεε επ ειιιιιΙιΙιιιιτ ,

(ό) Ρετ ειιιτι·ε εειιτ εειιι·νόπιει· (ι) ,

@οι ιιε Ιου Ριιετ ιινειι· ιιιεετιει·2

 

(π) ΤτοιιιΡει·, ειιι·ρι·ειιιΙι·ε, εειιε αυτ: εεΙ:ι πιτ ιιιι Ιιιιτ ιιτιΙε.

· - Ι

κιπάπτε.ι·.

(α) Μ” ειιε ε'ειι να ι:ΙεΙινι·ειιιειιτ.

(ε) Ροκ· Δειτε ὅειιτ Ιειιι·ε τιιιιεει·.

π. 9

Ι
/



ιδο ι>οέειι:ε

ἔέ 
ιώ·Ων-κπ================α=====:=

ΡΑΒΒΒ ΧΧΙΙ.

Μ' μπίευιεπε είε: Οιζ9εα.2:· Ρο:·/αίτε Ζϊοί (π) ;

«Με

Πε: Οίείαιω έ έα οποια

(α) Βι:5 Οἰεεεικ ‹ἰἱ ιἱιιἱ έειε$ειπΒΙὲτειιτ

Α ΡειΙΙοιτιοιπ (α). εἰ εεΒατἀὸτετιτ

Κευττε ο” άόιιεεεπτ :ιχεἰτ Βεἰ ,

 

(π) Μι Ροιιτεἰιιε, Ζε Ιἱεπιιπἰ , Α: 8ἰιι6ω οι· Ισ: .4πίιπαιωι·, Ιἱν.

Ϊ”, 'ΕΦ. κα.

ΑΕεοΡ. ίειΒ. η; ετ 53.

Μι εοιιι·οο ώ: οετ ειροΙοεπε , εἰ οοιινωτ ἰπιἱτέ, εε €ι·6ιινε επι

1ν°ιωθ βεε τοἱε, οΙι. Μ, ν. ε).

Με Οκτώ ά'Αιιεε7, ΓαύΙίω.ι, τσιπ. Ν, Ρ. α17, ἱιι-8ο.

(ε) Σ'α.εαπ6Ζώ·επτ ὰ ΡπΙΙουιωιη ο'εετ-ὲ-όἱι·ε επ Μιμήοιι ό”

Ρτεπιἱετε ιιιειιιΒτεο άο Ντεκ. Εεε εεεεπιβΙόεε άιι ΡειΗεωειιτ

εἰπεἰ ποπιι1ιόεε, μπα: Ίιι,οτι 7 ττειἱτοἱτ άεε ειΐΓοὶτεε άε Ι'έτα1:

Μ; ποπ «Με Ρτοοὲε άοε ΡετιἱοιιΙὶετε (οοε ᾶοτπἱει·ε ε'εΡΡεΙοὶοι1τ

μυ·Ιοιωπ, μιτΙοί:·.ε), άατεπτ άι.ι ν1° εἱὲοἱε. Εεε ΡετΙοιυεπτε

ἐτοἱεπ€ ειτιιΒιιΙειτοἱτι-:ε; Πε α: οοιπΡοεοἱειιτ όεε ένέεΙυεε, άεε

μπώ οΠἱοἱετε ιἰε Ια οοιποιιπε ,' όεε άιιοε , άεε οοιιιτεε οτ άε:

Βει·οιισ. (Με πεεεωΝόοε ει: τοιιοἱεπι πιο. ιιιοἰει ιἱε πιστη εΠει

Ι

?ατίαπ2ω·.

(α) Η οἰεεΙ, σε :Η , ε'ΔεεαιπΒΙοτειι€.

, π

-



Υ

υειπωιιε Με εκεινοι :δι

. . . . ,
@οι €ιινει·ιπε Ρετ ιΙτειτε τει.

(ΙΙιεευτιε ιΙιιτε ιΙε τιιεεΡτΞειιτι (τ)

Α Ιεἰτε εεΙε εΙεετἰιιτι ,

(ό) Επι εετεἰειιτ ττεετιιἰτ εεΙσεϊ ,

 

(ϋ) Κεε δετετιιΙΙετ ετι Βοιιε τω.

(Β) Τιιἰτειι εετοΙειιτ πιοΙτ εεΒεΙιἰ.

Ηιτειιτ εΙιοΙἱεε Ρετ Ιεε ιπεἱτεε ιΙιι ΡεΙεἱε , ετ ειιειιἱτε τεετἱτυόεε

Ρετ ΡεΡἰτι-Ιε-ἔτοε, Ρετε τΙε (ΙΙιετΙεε ΜεττεΙ, ετ εϊειιΙ ιΙε Ρε

Ρἱπ-Ιε-Βτεΐ. Εεε 8τειι‹Ιε νεεεειικ ενοἰετιτ Ιε ΡοιποΙτ τΙε οτέετ,

ιΙειιε Ι'ότειπΙιτε σ:Ιε Ιειιτε τΙοιιιεΙττεε, ιΙεε ΡετΙειι:επτε ι1ι1ἱ Ια

8εοἱετιτ ετι ιΙετιιἱετ τεεεοττ; Πε εε ιιοιιιτποἰειιτ Ρωίω, ιΙοτιτ

οτι ε ΙεΙΙ:ΡΙαίτ.9, ετ ιτι1εΙιτιιεε £οΙε τ)·ποκίε:, Ροιιτ εΧΡτἰιπετ υυε

εεεεωΙεΙέε ιΙε Ιε πιοΙπΙεεεε ετ ιΙιι οΙει·Βε. σε πι: ΙΜ «σε εοιιε Ιε

τεεπε ιΙε Ι.τοιιΙε ΙΧ, εμε Ι'οπ εοιπιτιεπεε τι ΡοιινοΙτ τεΡΡεΙετ

ιΙεε ]ιι€επτειιτε ιΙεε Ιιειιτε Ι:ετοιιε , ιΙιιἰ , ε εεττε έΡοι1ιτε , τιιόε

οτι τιιἱτιόε Ρετ Ιεε ει·οΙεειΙεε, ετ ττοΡ ΐοἰΒΙεε τ:οοιιτ ε”, οΡΡοεετ,

πε ΡοιινοΙετιτ Ιει11ΡεοΙιετ; σετ ειιρετενεπτ πω τεἱε ιι'ότεἱετιτ

Ρειε πιεσε: Ριιἱεεειιτε Ροιπ· ι:εΙε. ΕιιΙΙιτ , εοιιε ΡΙιΙΙΙΙ)Ρε Ν, ιΙἱτ

Ιε ΜΙ , ΡετΙτ-ΙΙΙε ιΙε [.οιήε ΙΧ, Ιεε εεεετιιΒΙόεε εοπτιι1εε Διοτι/ε

Ιε ποτε ιΙε !ιατΙοίπ Ζε πεί ε: απ.: δοιπ8τεοί.9, ιιιιἰ ττεἰτοἱετιτ ιΙεε

εΙΪεὶτεε ΡεττἱειιΙἰὲτεε, ίιιτειιτ ετι ττιιεΙι1ιιε εοττε τέιιιιἱεε επι

ΡΙαίτε, ετ ΐοτωετεπτ Ιεε έτετ5-86πέτειιπ. (Ιε Πιτ Ιε ε7 :πειτε 13οε,

ιΙιιε Ροι1τ Ιε Ρτεπιἱετε Ιοἱε Ιε τἰετε-ότετ γ Πιτ οιΡΡεΙε , ετ ειτε

ιΙεε-Ιοτε Ιε ΡετΙειπεπτ ιΙενιὶιιτ εειΙετιτεἱτε ε Ρετἱε; πιεΙε εεε εε

εειιιΒΙεεε ιτε οοττιππειιι:ετεπτ ε έττε ΙΙιεεε ετ εοτιτἱιιιιόεε ιΙιι'ειι

ι388 :εεε Ιε ιιιιιιοτΙτε τΙε (ΙΙιετΙεε ΤΠ , όΡοιμε ε ΙειΙιτεΙΙε Ρετι

ττ6ε ειιΜρετΙειιιειιτ Πιτ Ιτιτει·ιΙΙτε εεττ εΒΙ:έε ετ ευ.: Ρτἰειιτε , ι1ιιΙ

ειιρετενειιτ., 7 ενοἱειιτ νού: ιΙόΙΙΙσότετΙνε.

(π) @κουτι τ:τεΙ8τιίτ ιΙε εε ττ·σπερετ ετι ρτοσε:Ιεπτ ε οεττε

έΙετ:τΙοπ. η 9.
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`

ι>οιέειιιε

φπειιτ άπ Οοιιεοιι οϊειιτ Ιε στι;

Ι Νε εοι·ι·ειιτ ιιιιειι ΟΙεΙεπε σε ίπ

Μειε ειι”ειι Με τειιε ό.ΙεεΙτ (]οπεπ; "

Μπιιτ Ιε Ρετ-πιω ‹Ιε Ιιιἰιι€ οΙι·

@πι ω: Ιε ΙιοΙε Ιετ ι·ετειιτΙι·.

Ι.ιοι·ε τιιἰτ εΙἱεεὶετιτ :ιη Ιοι· ιει·Βιιιι (ι)

Ετ εΙΐετιιιεΙειιτ ΡΜ· Ιοι· ι·εεπιι
Ι @πε εἰΙ οἰειιιι ιιιιἰ εἰ ειιιιτεΙτ

ΙΙΙ ει €ι·ειιιτ ιιοιεε ιΙεπιειιεΙτ (ε),

Βὶειι ιΙεπετ εετι·ε ΒοΙε ε Βιι·ε

Ρπι· Βιιιιει·πει· πιι 8ι·ειιιτ ΕιιιΡιι·ε.

5'ἰΙ επ εΙ Ρι·ειι ε εἰ νιιΙΙΙ:ιιιε

Ειι εεε οενι·εε επιιι επ εεε εΙιειιιε π

Α δεὶειιιιι· Ιο νοΙι·πιιτ εινεΙι· ;

(σ) Μεἰε ἱΙ νπεΙειιτ Ρι·ιιιιεε εεινεἰι· (δ) /

Βιιιι εεΙ:ιε ετ επιι επιιτειιειιιειιιτ.

Ρπι· σε ‹Ιὶειιτ εοιιιιιιπιιαπιτιιιιιΕ `

ΚΙ ᾶεἰτ ιιΙει· ειι Ιιιι· ιιιεεειιἱἔε;

Μι Μειπειιι€ε ιιιιΙ ιιιιιΙΙ. ε” εεπ8ε,

ΑΡετσενιιιιε ε νεειεε ,

 

Μ

(ε) μ Ειπε Ρι·Ιιι1εε νοΙι·οΙεπτ Ι›ἰειι επϋοἱικ

ε

(ι) Πιιιιε Ιειιι·ε εΙιιιιιτε τΙΙνει·ε.

(α) Βτ ιιπἱ ΗιΙεοΙ2 πιι τεΙ Ιιι·ιιΙΙ.

(3) Μειε επ Ρι·εειΙιιΒΙε, Πε άόειτειιτ εοιιιιοΙτι·ε επι 1οιιι·ιιιιιε ει

ιιιειιιΙει·ε ιΙε νΙνι·ε.

(ή) ΙΙΙιιε ετ Με.

Χ

._ΐ



π

πι: ιιι.ιιιιπ υπ ι··ιτΑΝειε.

[Πιτ Δω ἑι Ιπἰ ιιιινοιόε.

Μι Μειεειι8ε νοιει τπτ άτειτ

ωτ1ττ°ε Γει·Ιιτε ἱι εἰΙ εετειτ ,

Μπτιτ ε'εετειτ Ρτεε τιε Ιιιι ειεειεε ,

ει Ι”εεεειτόει μι· 8τειιιτ εοιιιτιεε (τ).

Νε Η ΡΙπετ Βιιιτεε εε ιιιειιιετε ,

Ωω· Η Βιιεειτ ιιιειΙνεἱεε ειιιει·ε:

Ατιεοι· νεται Ριπε πω: ιιιιιιιτει· ,

$πτι επτειἰ8ε νιειπτ εεΡι·πνει·.

(ό) δω· ιιιιε Βι·ειιιτιπε πιώ: ε'εετ ιιιιεε ,

Βεεοι· ειιιι ιιοε ε,εετ μπε ειεεἰεε ;

ΐ.ίιιτιιιεε Η Οποπε πιοετ πε ει",

Νε Ρο)οι· ετιιιιειι·ιτ πιο Η ΒετΑι·ι·ιει·ε Με νειιτ Μι Μετ.ειιι€ε ,

Σε οοιιεπ κατω ε Μεετειι€ε (δ) ,

.Η άε με πε τει·πιιτ $ειιι€ιιπτ.

Απε ειιτι·εε ε τικ Ια τιεετιειιιιιΠ·

ιδ?›

3ι

ει·

(έ) δει· ιιιιε Βι·ειιιοΙιε επ Μπιτ εεἰΠἰ ,

Βε εετ εοιι άσε Η εετ ιιιεΙτἱ (ιιιιιεΙτι).

· ··τι

ειΒι·εεΒιε.

(α) Ν), Ετ με Η ιιιοἱιιἀι·ε ιιττειιτιοιι.

(ε) Μέρι·ιεε ετ εε ιιιοετιπε άπ εοπεοπ .

(τ) ΒΠε Ι εκειιπἰιιει εινα: ΒεεπεοπΡ σι εττειιτιοιι , ετ οι επι

ά'ότι·ε εειτιειαιτε, απ· Ιε εοπεοπ εινοἱτ Πιτ· τοπτ-έι-Βιιτ Με



) ρ

134 π>οιἑεπιιε

Ε Πι ιιιιππτο ιπο Η θα 8πειπιτ,

(ο) Αιτιι πιο Τοπ τι" Εοιοτ επιππιΒΙοπιτ ; τ

ω” €τιιπιτ. οιειειιιε ιι πιιοίίτιεοιτ ,

Μετινοιεεοπτιοπιτ έοπι ντιππιοποιτ ,

οτιπιτ ιι τι 'Η πιο έσω Ρεπιππο

@οι οπτ :ιο :τη οιειεικ ιο πιιοππιπο.

Εειιεοπιτ τοι τπιπι εοιτ νειιΙιτιπιππ ,

Ρπ·οιιι , ο επιι€οε , ο τιππιιιποιπ:ππιι (π) ;

Βοιι πιοιτ οεττο πιποιιιτ άποτιππιοπε (ο) ,

Επι ιιπετιοο ποιάο5 ο ιιοπεΑ σοι οοπιεοιΙ 5ο ειιπιτ τοπια ,

δι ιππιτ οε8τιπ·άό οτ ω”

Οιπο τιο ΓΑιΒιοε τοπ·ιππιτ Ιιππ· τοι,

(έ) 5ι νιιε πιο (τω ιο Ριποοι.

- Η ΑιΒιοε ει ισοΙο Βιιιππάοιπι· ,

δι οπτ τιεοοιι ιιο επειππτ νειιοιππ ;

Μο1ιιτ οετ εαιΒοε οι ιιτπ·οπιιΡοι ,

@οπτ ά'ιιππο ίσιο οετ ετποιιιοι

. ..._ή

ι
`

'ιο

6ο

(ο) Αιιιι πι'οπ1 π:ιιοπ15τι·ει Ροιοπ· εοπιιΒιαιιτ.

(/) @επ πιοε Οιειιιιιο εετ-ιι ιο ππιοιιιιπο.

(ὅ) δι νοέ εει Βιοπι άιπο Ροποοι.

ι Επιτπο π·οιποπιτ, σου” οτα. .
Ρ δ

(α) Ιπιτὸἔπ·ο , Η πιο ιιοιτ ιιιιπισιο οοπτιΡοεοι· πινω εεε ιιονοιι·ε.

(δ) Εοπιπιο, εένοπο ,)ιι·ιππω. '

κ `

Ι

σ



135ειι πεταει πι: τιιωνει.

(ε) Βιειι Ρι.ιετ τεεειιιιετ ιιΡτεε

.Πι ιιε ρτειε π'ιεττ @σε επετεεΡτιιιεε εε τΙειτ τπιε τεΡεεετ ,

Ε ιιε ‹Ιειτ-πιιε τιιι-ιιιτε Ρεπετ·,

Επι πε ειιπ τειι€τιε ττενεΙΙιετ

Νε Ια Ρεντε €ειιτ εεειΙΙετ.

πεπΑπι·τιι. `

Επει ΙΙι.ιπτ Μι ειπε ιεο ντιε ει.

Ρετ εεετ εεειιπΡΙε ιπιιεττε ει ' 7°

Κιιπι πε ιιειτιι:ιε ίειιτε εειΒιιιιτ

(ι) Πε ιιι:ιιινειιε, πε ιιε εειι€ΙειιτΙ.Ι ιι πε εε ΡιιτοΙε πιιπ ι

 

(ε) Βιειι ιιερειιτ €ειιπετ ειρτεε

Φιι'ιΙ π'εετ ιΙε Ρτειε Ρετ σερ επΒτεε

Ρτιιιεεε πε εε τιειτ τεΡεεετ ,

Πε Βιεπ ει” εε ἀεὶ: Ρειιετ]

Με ειιτ Βιιτ εειιι δε Ν” ‹Ιι

Πε Ι'ιιι€Ιεε τε:χ Ρετ Ιετ ιπετει.

τι) Πιι ιπεινειιε Ιιειιιιιιε €επΒιέετ.

(ι) Πετάει· .Ιε ιειιπεζ |

(ε) Ανι0.Ιε , ιιόειτε11π , ίιι6ν·ιιεπε.

(δ) ΒενεττΙ , ΙπιΙιιΙΙετιΙ, Ιιειιιπιε επι νειιτ ειι ΙΙιιτε :ια:ι·ειτε

·

`

)εσιιΖατοτ.

κ

π

σ

ι

ι



136 ·εοιέει:ιε.

σ.) 'Γεὶ εε ΜΗ ποΜεε μι· πεπτειιτι (π) , ·

Ε νεΙτ ππειιειεἰετ ὁ ΡειιΊει·

(Σ) Ωω ηιουΠ. Ρειἰτ εετ ἐι άουτετ

 

|

(ε) Τοπ εε ποΒἱοἱε Ρετ Βεπςοπ.

(Ι) οιιἱ ι11οιιΙτ ω. Ροκ ὲι τεάοιπετ.

(τ) διπΡτἱεε , ττοιιιΡετἱε , ειιΡετεὶιετἰε.

(α) (ζώ Ρειι επ 5: Μωεω . ἐι τετΙοιι1ετ , άιιὐἰωτε

Ζ

,,.

Ι

Κ

Δ

.

ι



οι: ιιιιιιιιιι οι: εκεινοι. ιΒ7

=========ε===========ε==============υιι-===εε
 

?ΑΒΕΕ ΧΧΙΙΙ.

Ροιι Ρενα:: 9ιιἰ/ΐ.ε£ Με δοἰπὅπιἰε (τ).

[Ιεε Έστω (ε) Ιιετ ιιιιε ειιιΒιιΙεε

Ι)ιιτε , ετ ττειιεΙιειιτ , ετ Ι›ἰειι ΐοτειόε-;

ΜεΙε πε ε”ετι Ροοἱτ με ειιΙιετ (δ) ,

(α) Νε ιιιιΙε ι·Ιειι ιΙε Η ττειιεΙιιετ

Ι)εεει ιιιι”εΙε ?πετ ειιιιιειιι:Ιιιέε , Ι

Ε) ιΙ'ειιειιιι ΙΙΙιιετ ιιΡ:ιτεΙΙΙιεε.

Αιι ΒοΙε εΙε Ρετ ιΙειιιειιιΙετ

 

ω [κι Ροιιτεἰιιε, πιω Μι, τεΙιΙε ετνι , ία Ρεπό: εΠε Βά

ι:|ιστωι.

ΡΙιεπΙι·. 9 ΠΕ. ν, Βάι. ώ , ιΙε εεειιτἱ ετ ιιιιιιιιιΙιτΙο.

ἔτι αρΡεπάίσε :τά Ρῆαιἰτιιω;ΪεΙ:. ν, τι. 98, ειΙΙι. Β8Ι°Ι:ιοιη

ετ Βιιτπι., Γιά». ὅ , Μπιτ: ετ .4τύοτει.| Ι

ΙΙοιιιιιΙ. ΝΙΙιιιιτ. , κι). ε, ει. 33, εεω-.

Αιιοιι. ΝΠ. , Ιεε ΙΜ.

(ε) $εττιιττΙετ, τιιιΙΙιιιιιΙΙετ, ιιιετεεΙιεΙ Γεττετιτ, οιιντἱετ ει:

Ϊετ, εττἱεειι, _[αύετ.

(δ) ΙΙ ιιε ε'ειι Ρ6ιινοἰτ με εετνιτ ]ιιηιι'έι σε ι:ιιι'εΙΙε Πιτ

Ροιιτνιιε ιΙ.'ιιιι ιιιιιιιι:Ιι ε.

Ι/ατίαπτε.τ.

(ιι) · Νε ιΙε Ιιιἰ ιιε Ρετ ι·Ιειιε ττειιι:Ιιιετ.



138 ι>οι€ειιεε

Α εΙιεεοιιιι ?πει ( ι) ΜΙ Ροι: ττονει·

ΑπειιιεΙ ΙΙ ΙΙ Ιοειιι: ειιτειιιΙι·ε ,

Ι)οιιιιπεΙ ΙΙ Ρόιιετ ΜειιεΙιε ΡιειιιΙιε.

Ε επειιτ ειιειιιιΙε οτειιτ ΡειυΙό,

οοιιιιιιπιιειΙιιιειιτ Ιἰ πιιτ Ισά

@πε ΙΙ Ρτειιι€ιιε Ια ιιοἱι·ε ΕεΡὶἔιιε (ε),

@πε ιιεἱε Ι'εεεοι·εΙιε ετ Μι ι·ειειιιε ,

(ό) Εετ ιιιιιΙτ πεε-ίοι·ε Ξι πόΡΙειει ,

|

Ι)ε Ιἰ Η Ριιει Ι›ἰειι ειιιιιειιεΙιἰει·.

Η Ρενι·εεεά Ιω· ειιιιεεὶΙ ει·επ ,

Πει· ΙΙ πε Ι'ιιιιτ Με τΙεεεπ;

Ι)ε Ι`ΕεΡΙιιε :ι Ιε ΜειιεΙιε Ριιι

8Ι Η επ Ια (]ιιιιιΒιιέε ειεειι,

Δ ιιιόἱειιιεε εεΙε (ΙπιΒιιιέε

Α μπε Ι`ΕεΡἱΒιιε όετι·ειιεΙιιέε;

Μεπ-έπει·ι·ειΙοιι Ι”επ ει ι·ειιιΙιι (ή)

@ώ πε Η οι ειιιι ΜειιεΙιε επ.

ιποιω.ι.ιτέ.

Τπτ :ιπει·εεΙ εει: ιΙπ ΜεΙνεε ,

Ι)ιι ΡεΙιιιι Ηπιιιιιιε ετ ‹Ιε τΕΠ8Γεε ;

ΣΒ

38

Οι) Βιι εετ ιιιοιιΙτ άπιε ἑι ιΙεερἐεἱει·.

(π) .λι·Ιπε , ιιιοιεεειιι ιΙεΙιοΙε,]Ιι.πί:.

(α) Ι.ι'εριιιιει· ιιοἱι·. _

(δ) Ι)ε ι1ιειιιε.

(ό) 'ΜαπνειΙε εει·νΙοε Ιπἰ ιι τειπΙιι.



ΠΕ ΙΠΔΠΙΒ Π!! ΡΕΑΝΠΕ.

Φωτ υπ Ρι·επάοιιε Ιεε ιιιετ :ινιιιιτ,

Ε Ρετ Ιπι εετ τιειιε ετ ιιι:ιτιειιιτ (π),

(σ) δε ιι μια ιιιειιτ Βιιι·ε ειε ιπι

Τπ2.ειπι·ε τι ΐπιιτ ιιπτιτε ετ :πιώ ,

Α. εε!πι Μπιτ-ιι τοτ ιε Ριε,

(έ) @πι Ριπε Ιεε ει επ άεεειιι τω.

- 139

36

(σ) Η ιε εοιΡνόειιτ πιιειι τιε ιι ,

ι·Ιοιιτε ιι ι”ει·ει ετ Μπι.

(έ) εωιι ει ι'ει επ τιεεεπτε πιιε.

(π) Ποιπιιιε επι εΪιιιιτ ιε ιιι·οιτ τιε ειτε εετ ποπ

ωεΙε.

ι

κ

?εε

ιιειιιιιιιιιοι·



14ο ιιοπιεπιι.ε

' τ

ί

. ο ή)

..ι ..Ιιι!
 

=φωσωφωαπονοο========ο 'κο ωοο=νωω.υπωωνωι-ωφωνωυι

ΡΑΒ[ιΒ ΧΧ1ν.

Ποα Ι7ιίαέπ ΦΠ Ρτιίπτ απ πιο: (ι) ,

ι ιιΙιιιε

Πο: :Ποίο 0τοπιεπιπ. ειιιιιε Πι καίω οτ άι: :τι Ραπιο.

Β”ιιιι νιιοιΠ οιιΠτο τιιιι Ρι·ιετ ιο

ΠΠ ΓοΙοτ απο ΙιιΠ8·οε (α) Βιιιτιι;

αι ιι άοιιΠει πω Οιιτοπιιοπιι (δ)

Ριιι· οο ι:ιιίιι πι'οΓ πιιοΠετππιετ :ιο εοΠ2.

1.ινιιθεω εετ @πιο τι 1ιοπω,

()ειΠτ ιι οτι ΒιΠιο οετ τοΡοιιπ·ιοι. Βοιιο ΟποπΠοΠε ιι ιι ιιοΠιι ,

(α) ΠΠ” οΠ ποτιΠτ, Ρπιε Ποι' 8ιιτπιει.

 

(π) Μι ΡοΠτπιιπιο , (σε ΜΜΜ”, κι. ντι , Βια. Η.

(Ϊοετ ιο ΐοπιιιε ιι'ιιΠ ειιιιοιοΠ οοΠτο οποιιο.

Ι.ιο (ιι·ιιΠά ά'Αιιειι)η κατω", ιιι-80, τοππι. Ν, τι. α”.

Ροι·ι·ιιιιιτ οτι ιι («ιι ιιεπιΒο πισω ιο οοΠτο ιὶο Ι'Διυιο ‹Ιο Βοιιάί:ι.

(π) ΡοπιάιιΠτΙοΠ8-τοιιιΡε. >

(α) 5οιιιιιιιτε. ι

(δ) οι; οτ 00ΠτοΠτ.

(ή) Βοτοιιτιιιι.

Ι/απέαπτο.τ.

(τι) Το.πι τιιιτ πιιιι Ριου πιο Βιιπάει.

κ

ο



πι: ει.ιιιιιι ει:ειιΔιτειι. Μι

Ειιιει ΙΙιιτειιτ ιιιεπ ιιιπ8επιεπτ

@εε ιι πε ιιτεπτ πει οτειι1επτ , "'

(ό) ΠεετΙε”:ι ιιπ ιιιτ εεε ιι εετειεπτ

Α ειι ιιιεπ€ιετ ε ιι ενειεπτ

Π'επε Βει·ι›ι:. ιιεεειιιπε ετ Ι'οε 7

Ποπ: ι:ι πιοοιιε Ρετειτ ιιειοτε

Σε Ετιιπε επ ετ €τ:ιιιτ ιιόειττιετ ,

νειεετιετε ειι νοιειετ ιπεπΒιετ

Με πε ιε Ρεειτ Ρτεπιιτε εε πιειπε ;

Ι.οτε ε οιιτε (ε)ι1εε ιι νιιειπε

Εεετ τει Ιιεε εεπιε ιι Ριότειτ ,

(ε) Ε ειπε ιι Ηιιιτεεειι (δ) ιινειτ. "

Επει ενιπτ ειιιπε ειε οτε ,

Ε ιι νιιιιιπε ε'επ πιετνειιιιι (4);

δε ετει ε'επνοιεε ιι Με;

Ε εεε εεε νε (δ) πιειειιιε τ'όεετ.

 

(β) Πεεεε'έι ιιπ ιετ εεε ιι ενοιειιτ

Α ειι :εεε ιετ Η ειι εεειειιτ.
Β

Δειτε νετειοπ.

διε ειι ιιιοεετιετ ειι εε ιεεειεπτ.

1

(ε) (ιοπιιιιε ΙΙ ννιιιεεεε τεεειτ.

(τ) Πειιτ ιε ιιιεειιε μιτοιεεειτ εε-ιιεεεεε.

(ε) 50ιιι12τιτό, ιιεειτέ , ‹ἴετιιτε.

(δ) θε ονίτεεεε , εεττε τιε Βτεεεε Ι:ιόεειεεε.

(ε) ιτε ειιιτι εετιιτιε ετ ιπιιιΒιιε ειι Ρτεεειιε ιΙε εε ΐειπιιιε

τιειιιιιιιιιε ιτε'ειιε Πιτ Ριιιιιε ιΙε Ια ιπειεε ιιιιιπιετε. 5επ εοειιιιιτ

Πιτ επεσε. '

(5) νι58€0 , τυί:ιι.τι



Με ι>οιέειιιε

Βειιε Οι·ειιιιιιιι ιιιιτ ]θ. ρει·άιιι.

(έ) @πε ιιιιε ιίειι εει ἔι Βιειι νειιι.ιι.

ιιοιιει.ιιι€.

Α ΡΙιιειιι·ε εεε πιώ εινειιιι

διινειιτε ΐοιε Πω ει Ρεπἰιι ,

@οι πορ ει·ειειιτ ειιτι·ιιι ΡιιιοΙε

οιιἱ Με Με άεεοιτ ε ιιΐο1ε (ι).

Η ΓΗ:: φαω άιι νέιἱἱει

(ε) Β εμε Ρετ Ιιιἱ εειτ ειιιιεεἰΠἱετ,

Μειε Η εινιειιτ Βιειι Μι ι Ϊιιιιι: ,

Πει· εεΙιιὶ ιιε εΙιειιτ ειιιιι Η αυτ:

ε .._._'

3ο

(ά) ()ιιε ιιιι2 ιι'ειι εει Ιιἱειι ενειιιιε.

(ε) (1ι.ιε Η Η: νεἰΠε ενοἱι· εοιιεεἱΠε

δἰ α.ιιιι εοἰ ιιιειειιιεε, ετ Η ίσοι,

@οι Μπιτ ιιε ειιἱι, ει: Μπι ιιε νειιι.

(ι) )Ει Ιειιι· Ροι·τε Ρι·έ)ι.ιάίεε.

(π) ΙΙ με ιιιιροιτε με ιὶε εε επι επ πάνε.

ι

ι ι



οι: ιιι.ιιιιε ι11:1τιι.ΑΝ02. “β

   

ΡΑΒΙ.Ε ΧΧν.

Ποπ Κάτω μα' )υπ·ι“ειτ πω:: .τοαίετπεπτμπ

` .τα πιαι.πίε.

- ι ει”

Π: ία Ρτ·οίετε α: 72!είπε (ι).

ΠΜ νιΙειιιε εΙε ειι Μιιιιετὶει· (ει)

Βιινειιτεε ίειε Ριιτ Πεκ Ρτεἰει·.

Α Ι)Ιειι τειιιιΙετ ιιιι”ιΙ Ιἰ ειιΙεετ

Ε ιιιιε εε Γετιιε ειιιιεεΙΙΙεετ ,

ΙΙΙ εεε ειιτειιι ε ιιιιΙιιἰ μπε;

Πεετε Ρτοιετε ενειτ ετι ιιε (δ)

(α) διινειιτ Ιε Με ιι ιι ΙιειιΙτ ω (τ)

 

(π) Σε (ΙτειιιΙ ιΙ'Δ.ιιεεγ , ΙΙ:ΗΙατι.2:, ἱιι-8°, τσιπ. ΙΙΙ', ιι. ε47

(ε) ΙΙΒΙΙεε , μιτοΙεεε , πιοιιεετετε , τποπαττετίαιπ.

(δ) (]εττε Ρτἱει·ε ενοἱτ ειι ιιεειθε , ετι οοιιτιιιιιε, πω”

(τι) ΙΙ Ιε τ6ΡετοΙτ ει εοιινειιτ ετ ε εἰ Ιιειιτε νοιτ.

ΐατίατιΜε.

(α) 8ονειιτ ιΙΙεοἱτ ὰ εἰ ΙιεΙτ ετἱ

0'ιιιι ευ.ττε Ιιοιιιε Ιιἱειι Ι'ειιτειιι:ΙΙ;

Ι)οιιι: ΙΙ τετροιιτ Ιιε8ΙΙττειιιειιττ



έ( ι=οιἐειι=:ε

(Σιιε πιιε ειιτι·εε νἱΙεἱιιε Ι”οἱ ,Ι

5ἰ ΙΙ ι·εεΡιιιιι ἰειιεΙειιιειπ (ι),

'Γε ιιιιιπ:Ιιε Ι)εκ οπιιιΙΡοτειιτ (ε)

Τα Βιιιιε ε τεε ειιΒιιιι Ρετιι,

Ε) πιιε ειιιτι·εε πε εεΙτ ιιιιιιιιΙιε.

ι

ικοπει.ιτιι.

Ρειι· εεε: ειιειιιιΡΙε νοΙΙ τετιεἱι·ε (δ)

(θ) @πε τεΙ Ρι·οΙει·ε άοΙ:-Ιππιιι Ι·8Ι.ΐθ

@ώ ἑι Ια (·ζειιτ ιιε εεΙτ ιιπΙεειΒΙε,

Β επι ε Ι)επε εειτ εεεεΡτεΒΙε.

. Η

¦0

(ὁ) (ΙΙιειεειιιι τΙοἱτ τεΙε Ρι·οΙει·ε ΙΞιΙι·ε.

(π) Βιιι·-Ιε-εΙιειιιΡ , νἰνειιιειιτ , ιέπία·π.

(ε) Μ:: οιππἰρο£επ£ , Ι)ιεπ τοπτ-Ριιιεεειιιτ ; Σεπ

(3) Βετιαοει· , τεεοπτει·, π>ιπι|ιετο.

ι

ι

ι
ο

ο

π

.ι οπιπ)υυ:επε.

π



ι
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π -ακεννπιππ.-πακυπ·φενΑΔΑΔν-ΜπνωννΜπενιΜπεπεΜνΜε

ΓΑΒ Ε. Ε. ΧΧν1.

Β)απ ΜΜΜ )πίαίπ ιἰε Βει7ιε.ε ,

ειιιειε

Βεε Πειιιοίίίεε (ι).

1.ιπιε ενιιιτ @επ υπ εεττιπε

Επτιιτ Ιεε τινεε ετ στι ι(ιιπε (ε) ,

π ω π '

οτ τιε Βιιιπεε 8τειπτ επιπΡειΒπιεε

@πι τ:ιε Ιππε-τεπει ειιπτ πιιτι·ιεε.

 

(τ) [κι Ροπτειιπε , Πν. ΙΙΙ, πι.. Π. Με (ἔτειιοισἰἰἰε.ι· ?αἱ ἄε··

παπάκι! επι ΙΙοί.

ΔΕεσΡ., πι). ι7σ.

Ριι:ιετιι·. , Πιτ. Ι 9 πω. π. Καπο Βσέει:ι το.πιι!απα:.

Βσιππι. ΝΠ. , ΠΠ. Π, πι). 18.

Αποπ. ΝΠ. , ω. πι.

(ιεττε ειπε εε ττοπνε ειιιεει τιεπε ιε τοπιεπ τιιι Βεπειτιι . τι'τ·1·:

Ποτά εσιιιΙ.ισεε επ ίτεπεσιε , Ρετ Ριεττε ιιε $τ.-(]ιοπά, ττσπ

νει·ι·ε στι ΧΠε ειετ:ιε. Βερπιε ιι ιι ότε ττειιιπιτ επ ειιιετιιοπτι,

επειιιτε τεττειιιπιτ ετ άσππε επ ίτιιπεσιε επιπιπε υπ οπντειΒε

Βετιιισιπιτ1πε. νσ7. Νοτίσει ιἰεε ιπαππ.εοπτ.ι, τσιπ. ν, τι.ετ ειιιν. Παω!. ώ ?τι Ρ”τι|ίίέτε , τσιπ. Π , π. ι9ι.

θἰο:εαἰτε ιἰε ία ΜΜΜ τσιπ. , τσιπ. Η , τι. 768.

1.48 διεπει, Πιό!. Μάιο, τσιπ. Ι, τι. 39η.

` (ε) Πεπε ιεε ειιτιτσιτε Πιιι€επτ. χ

ΙΙ. το

ι



ΗΜ ι>οιιεπιτε

τι τΙοεάοΠ8ΠοτοΠτ ατοετοι· (π),

Α Ιπι :οπο νοΙποιιτ ιιΙοπ.

Α Ια Ι)οετιΠοο οπιοι·οΠτ

διινοιιτοε Ιοιπ Η ἀοΠιοΠπΙὲποΠτ ,

@Πο Βοι Ιιιπ τΙοιπετ οπινόιοπ·

(α) @ο τΙ,ιιιιτπ·ο οσε:: Π'ιιΠ: ππιο5:ιοι· 1°

@πιπι: ιπιιιιΠτοε τσιπ οι·οΠτ Ρι·οιο ,

Επι Ι)οετιπιέο ει οπινέιό

ΕΠπιιι οοΙο οιιιιο ιιΠ Τπ·ιιπιο πιο ια,

Ι)οπι: οΙοπι οι·οπιτ Β·ι·ειΠτ μποτ.

(ό) (ΙοΙο ιιιιι Ρποε άου 'Ι'πιιπιο οετοιτ

@ιιιιπιτ νιτ Ιπο Πο 5ο τοππιονοιτ (δ) ,

δοε οιιΠΡοι€πιοε ει πιιιοΙοοε

δι ειιιιτ οπιειιΠιιΙο :Πι Τπ·ιιΠο ιιΙοοε ;

πω: Ιο ειιΙιιοιιτ οοπΠο πιο

Ε) οιιιιεοι.ιπιο Ιι Ρποππιοτ τοι οι·

 

τ

(π) ΕΙΙοε πιο νοιιΙοιοπιτ ΡΙΠ: ι:Ιοππιοιπποι·.

(α) @ιι'οΙΙοε Π,οΠτ Ι:ιοιιοιππ ά'επιτπ·ο οΙ·ιοεο.

(δ) υπο Βτοπ10ιιιΙΙο «Πι ει: τοΠοιτ Ρποε ιιιι :τοπιο ε'οΡΡοποο

πω: ππιπ'ιΙ πιο οι: ποιπιιιοιτ πιο: :ιΡΡοΙο. εοπ» οοιπιμιεΠοε.

(ή) Ρποπποπτπ[οί, Ιο πιοέτο ει ειππΡΡπιππιέ Ιο πιο: Ιιοπιππιαὅο

Ψ1ΙΙιποετμπο τουιοιιτ8 Μ έτσι: ιιέιιπιι. ()'έ:τοιτ Ιπι οοιιιιιιοπιιοπι

:με Ισ ντιιιειοΙ τοιεοιτ ιιιι εοι€Ποιιπ ο" Ποπ εΙοΠ:ιΙ ι·οΙονοι:,Ροιιπ

)"απΖιπτο.ικ

(πι) σο: ιι'αιιτπ·ο ι·ιοιι ιι'οπ·οπιτ ππιοε:ιοι·.

(ό) ()οΙο ι·ιιιι Πιο: πιοΙ τι·οπιο οιιτιιιτ,

@ιι:ιπιτ οΙο νι: :με ιΙ Πο οι: Π1ι.ιι:.



Ώ

ΠΕ ΠΔΕ!!! ΠΕ ΡΕΑΝ(ΙΕ. ιιι7

'Γιιτεε ε: τιεπεπτ Ρετ δεπεπειιτ ,

ει ιι Ροττεπτ Με 8τειπτ ιιεποετ. ·

Ε ειιιιπτ ιι Ττεπε πε εε τειιιιιτ ,

Πειεε τιι·επι Ι:ιεπ εεε ιι ε”εετετ (τ) ι

Επιιπι εειε εειντε τετ επ εεε , `

δει· ιιιι ιιιεπτετειιτ ιι ειι ιεε;

Σετ νιιιιπιε εετ ιιιι ιιτειιτ,

ει ειπε ειε ι”ιειιιε ι,επιιιιιτιτεπτΑ Ια Πεετιπεε τενειιι:
ο

Βοι ειειπ:ιπιιεπτ Επι· Ροιιιτ π'ειι ι.ιιιτ , 3°

Μειινειε ι”ιι ειι εεε ιοτ ιΙεπει ι

θα Πεετιιιεε ι επνοιει

[Με Πιιιεεντε έτειιιτ ε ιοττ ,

εε ιεε ιιενειιτε ετ ττειτ ἐι ιπεττ.

Τετεε ιιιτεπτ επ €τειπτ τετπιεπτ,

 

ιιιι ιιιιιτι:Ιιιετ ιιιι'ιι έτειτ εεε ιιοπιιεε εε τ:οτρε, εεε ιιοπιπιε

ΙιΒε , ττε'ιι ω1εωιι επτιετετεεετ ιιένοιιε , ετ. ειιι'ιι Ροιινοιτ

εειιιΡτετ επι· εε Βιιόιιτε. ()ειιπτ ιι Ι'|ιοικιιιειέε , ε'ετοιτ Ι'επΒιι

€επιειιτ εεε Ι'οπ Ρτεπειτ ειινετε εεε εειΒιιεει·, τΙε ιε εετνιτειι

τοιιτεε εεεεειεπε , εε εειιιικιτττε Ρει.ιτ Ιω εε εεττειιιε τειιιιεε

ειι ειιινεπτ ιιι εεετιιιιιε τΙε ιιειι ετ ιιε ιε ιιόιεπιιτε εε εεε

Ρτειιτε εστι”. £'Ιιεπιιπαέε ιίέε επτέωιι ιΙε είιιιιι!ε, ειι ρ!είπ

|ιοιππεπέε, επ εε ι:ιε'ιι έτει: ττεε-εειεππει; Ροετ ιεε ποιιιεε ,

ιι εε ειωιι τότε εεε, ιεε ιιιιιιπε επι· ιεε ενεπειιεε εε επι· ιεε

ι·ειιιιιιεε , επ €εποε ειι ιεττε, ειιπε εειπτετε, ε:ιπε «έρεε, ετ

εειπε έρετεπε. ι

· (τ) ειτε τεετοιτ εε πιιιιειι ιιε ι'ε:ιε εειπε Ι›εεΒετ. χ

(α) Πε ρτέειριτετεετ, ιε ριειιΒετεπτ.

Ι Ο.

ι
ι

ε(



τ

Ι

148 ε ο έ ε ι ιτε

Ειστε ειιΙει·επτ ΡΙπε ει8ι·ειιιειιτ

' Α Ια Ι)εετιπέε ιπει·ει (ι) ,

ΦιιεΙ Ιω· οετεετ εεΙ επειπΙ.

Μι Ι)εετιπέε ι·εεΡιιιπΙιτ

ΝειιΙΙ , πεπΙΙ, )ε νιιε Με ° ω)

Ττεετιιτεε πιο: νιιΙεπτει ίει·ε ,

δεἱἔπιιι· όιιετεε άόΙιοπει·ε (ε)

νὶΙεἰπειιιειιτ Ιε ΙιππέεΙετεε ,

Οι· Γεια τεΙ ειιιιι Ιε τιιιέεἰετεε.

ιιοιιει.ι·ι·έ.

(ε) Επει :ινΙεπτ ΡΙιιειιι· Ιε ω"

Ι)εε Ιπιπε δεεπιιτε ιιιιειπτ ΙΙ Ιεε πω;

Τιι2.-)ιιι·ε Ιεε ννοεΙεπτ τΙόίοΙει· (δ) ,

Νε Ιου εενεπτ Ιιοπιιι· €ετάει.

(έ) Κω· ε'ΙΙ πεε τἰεπεπι επ εΙεεττεΙτ (ή)

 

(ε) Ειιεἰ νοε Ιε ει εοπτ ΡΙιιεοι·

(Σεπτ επι τΙεΙεοπεΙιε εεἱ8ποι·.

(έ) δ'ΙΙ ιιεε τἱειιτ ειιιιιιεε επ άεεττοΙτ,

Νε Με Ροι· Ιιιἱ πε τοπ πε τΙι·οΙτ.

(ι) ΜΙεετΙεοπΙε , Ρει·ιΙσπ :Με ιιιίεεπίεοπ2ια.

(ε) Ι)οιιιι, Μπι, τιιειιτΙιιἰΙΙε ; νοιιε Ι'ενει ιιιεΙτι·ειΙτό ετ ἀέε

Ιιοποιε, ιιιιιΙπτεπιιιιτ ετιι·άει εεΙιιΙ-οἱ , Ριιἱειιιιε νοιιε Ι'εινεπ

τΙειπιιπιΙό.

(δ) ΑνΙΙΙι· ,ν οιιτι·εεει·.

(Δ) Ετ ε'ὶΙ πε Ιεε τἰειιτ επ οριπεεειοπ , ε'ΙΙ πε Ιεε ιιιεπε με

ιΙιιτειιιειιτ.



.ΠΙΣ ΜΑΗ!!! Π!! Ε'ΙΙΑΝ(ΙΕ.

Ρετ εειιε ιιε Ιετιιιιτ τοπ πε ιΙτεὶτ;

Α τεΙ εε ι:ιτειιειιτ ιιιιἰ ιΙεεττιιιτ ,

(ε) Δε. ιΙεετειτι έειιιΡΙειι8ιιειιτ τιιιτΙιοτε τε8τετειιτ Ιιιι· Ι›ιιιι $ε8ιιιιτ ,

Ωω ΙΙ Ιιτειιι Ιε άεεΙιοιιιιι·.

ι

(ε) Πε Ιοτ ενοΙτ ιιιεἱιιε εεε Βτιιἱτ.

Ι Αιιττε νετεἰοιι.

Πε Ιοτ ενοἱτ ΐοιιτ Ιω· ιΙέιΙιιἱτ.

(ι) Τοιιε ει: ΡΙειΒιιειιτ ιΙιι τΙει·ιιΙετ εττἱνέ.

ι

---)~

ι

ε

ι49

5ο

ι



π "επ

:δε ι·οιεειιιε

ΛΑΔνΜώαΛωσατεαπΦεπειψεπεεε$ετεεε

ΡΑΒΒΕ ΧΧ)(ΙΙ.

Πε ΖΌπω οιιί Ζε: δοαίοπε εε!ϋ·ειι2 ὰ δεἔιιοι·

σπιτι” (ε) τΙειιπιιιόει·ειιτ 5εὶ€ιιπι·,

Α ΙΙεΙ εΙιοἱεὶιειιτ ιιιι θετιιι· (δ),

Ρπι· εε Ιιε :ιιειιιε ΠΙΒ.ΠΖ Ιοι· Ιεειετ

Ε νει·ε επει·εε Ιεε δει·ειιιΙιετ.

Μεε φωτ ΙΙ οτ Ιε $ειιΒιιοιιι·Ιε ,

Ε ειπε ΐπι·ειπ επ εε ΙεειἰΙΙἱε (ή) ,

Μ οτ πιι εειιΙ πώ Ι'ερι·οιειιιεετ

ΚΑΙ ιιε Γπεεἰετ ε σ.Ιενοπτειετ.

-Ρπι· σε ΡεΙΙε πε εΙεε (ΙοΙΙπιιε ,

ΒΕ ειρεΙει εεε εοιπΡειετιιιιιε ;, ε·

θι·ειιτ ΓοΙιε , Βιμ-ΙΙ , Ιεἰειιιεε

 

(ι) ΡΙιεεεΙι·, ΙΙΙι. Ι , ΙΙ. πιιιιι. Οο!ιωι&κε ε: ΜΜιε.

Βοιιι. ΝΠ. , ΙΙΙ.ι. Η , Ι-εΙι. ΧΙΧ , ίιἰειπ.

Αιιοιι. ΝΠ , Βάι. ιιιιιι. `

(ε) Εεε Ρἱἔεσιιε.

(3) Ι.¦επτοπι·, 8·τειιτΙ οἰεεεπ ιΙε ρι·οιε, εοι·τε πε ΒιειιιΙ ειπε·

νῖει· μεμε έι Ια οΙιεεεε επ νοΙ, απ".

(ό) Επι εε Ριιἱεεειιοε, επ εει ]ιιι·ιόιειΙοιι.

(5) ΑΡΡι·οεΙιετ, ά'ερ)υι·ο.είιπετε.

ε



(α)

θ)

υπ »ΜΜΕ πιτπικοι. :δι

@επι ΙΌεποἰι· ἑι Βοἰ ἀιοἰεἱεἱειπεε

@ή πιιε οοἱετ ‹ἰο ]ιπ· επ πιτ;

πω πω» νοπἰετ πιω εειπι $ι-:Ξπξιππτ (π)

Σ

Γιιεεἱοπε τιιι πιω, ειιίπνεἱτ οοετιιἱ ,

Μπι πω ἔπτἀἱἱοπε πω» άο Ιπἱ ,

Με ἀιιτἰοπε ι·Ξεπε ίοτε εοπ ει€επτ (α) 9

Ριπε Με πω Γεννοιπεεε πιώ: (δ)

Α Η πιτ Βπτ πΡετΙ:επ1επτ (ή) ,

θε Με ειἰπι δεν; οό!όοπιεπτ

110πππΙΦέ.

@Με εεεωπΡΙο ἀἰετ ἐι ΡΙυευτε

πω οοἱεεἰεεεπτ Ιεε πτω.ιε δοΒπιιι·ε; ·

 

(1)ΜΞειπι νειιιιἱτοἰ·τ πιω ποιιε Γιιεεἱοπε οποοτε ειπε εοἱἔπειπ

°‹1ιιο ιὶ'_πνοἰι· οεΙπἰ-οἱ.

(α) Νοιιε π'ενἰοπε ιιιι'ἐι ποπι 8ετειπτἱι· άεε εαπΒίιοΙιεε ΦΠ!

:Ροπνοἱτ πω” Μπότα.

(3)

(ό)

(5)

Θ)

(δ)

Αττἱτέ , εοοιιεἰΠἱ.

Οπνει·τοπιεπτ , απ” άότοπτ , ιιμπὲ.

Επι οιιοΒεπτε , εεοτὲιεπιεπτ , οσία:ίπι.

Ϊ/ιιτἰαπ£ε.:_

Φωτ ποπε Ξι :οἱ Ι'οετοι· οποἰεἰππεε.

Λπ1τε νετεἰοπ.

@πω :Ιεε ΙΌετοἰι· πο το)! Ϊεεἰεκπεε.

Αἰπι ποιιε ΒετάΜιιι τποιιΙτ Μαι :Η Μή

Νοε πε ὸοιιτἱεπο ΐοτε εσυ πω.



π5πι ι>οπιειιιε

π

Πο €ι·τιΠτ ιοΙιο έοΠτι·οππιοτοπιτ

@Πι οιι ειιΒιοοτιιιπι 88 πΠοτοπιτ,

Α οπιιοιιε ΙιιιΠιο ο: τι ΙοΙιιΠ

(σ) Και· οι Π”οπι πιιιπ·οπιτ εο πΠ:ιΙ πιιιιι

 

(ο) Η Π'ι ιιιιποπιτ 5θ Ιιοπιτο Ποιι.

(π) Πε ιι'οΠ Ροιινοιιτ πιττοπιάπο ‹πιι'ιιΠο οοιιιιιτιοι:ι πΠειΙΙιοιι

πουεο.

·~

κ

π



το: ιιΔκ1ιευκπιιΔΝοε. νιὅδ

@ΙΙΙ-ΛωζΙΙΙυιωνφων-ωα-ωωνιωωνωφωνκωυναφ

ΕΑΒΒΕ ΧΧνΙΙΙ.

Ι

Ι Βοα @Μετα ὲ εΖοιι Ζαι7οπ)

ειΙΙ:Ιε

δε” Βτε&ί: ?Ότι υοίσί2 επιόδω· (π)

Β'σπ Μήτση οιιπτο ιΙιιἰ :Πει

ΒοτΒἱι επιΒΙετ (2) , απο ΙΙ ο5ΡΙα

ΒειΙετιι Μ. Βιιιο;Ιο (δ) ἐι υπ νΙΙ:ιΙτι ;·

ΒιιεειπΙο οιΙ ΙΙ μπαι ιιπ μπώ (ή) ,

Αυ ΟΙιἱεπ νοΙεΙτ σε ΙΜΙΑ Βο.ΙΙΙΙετ,

(ει) @αἱ Ια Ειυόε άενοΙτ 8υοἱτἰετ.

[ή ΚΙοηε Ιἱ (ΙΜ: : Απήε , Ριπ σοὶ

Ρι·επάτοΙ-)εο οε·ετ Ρειἱτι ‹Ιε τοΙ,

 

(ι) ΡΙιεειΙ1·. , ΙΙΙ:. Ι , ΙΙ. ΧΧ11Ι. Οαπί.σ #ιίεϊί.σ.

ΒοιηιιΙ. ΝΠ. , ΗΕ. Π, ΙΙ. :α , ίάευι.

Αποιι. ΝΙΙεπιτ., ΕΑΒ. ›οεπι. '

(α) πω» , επιΙενετ , εΙυ μα: έμ.€άλλειν.

(3) ΒετεετΙε , έτοιΙ:οΙο ὰ Ι›υεΙ›ἱε.

(ή) Ανα: ΜΙ ΙΙ Ροττοἱτ ω: Ρεἱη Ραπ Ισ άοτιτιου ευ·οΙΙΙοπ

ιιιιἰ €ειἰἀοΙ: Ι'ό€ειΙ›Ιε.

Πιπ2ικ2ω·.

(α) Ροι· 8αττΙει· Ισ Ιιἱεπ τΙ”ειΙ:Μετ.

κ

ο



πιάε·

ι>οιιειιιε

ι

δε πεΙ' τε μπε 8·ιιεττεάοπετ (τ),

?οἱ ε τιιιι οιιεε (ε) Ιε Ριιιιι 8ειττΙετ. Ν

- Η Πειτεε ἀἰετ: @ο ιιε :μια τἰεπ ,

(ὁ) Μεπ)ιιε Ιε Ρειπ , ει εετ Ιε τἰειι ;

Η ΟΙιΙεπε τεεΡιιιιτ π'επ ντοΙΙ ιιἱειιτ (δ), |

.Ιεο εειΙ ττεε-Βἰειι Ξι εεεἰειιτ (ή)

Κε πι:: Ι›ιιεΙιε νεΙκ εετιιΡετ ,

@ιτε ]εο πε Ριιἰεεε ιιιὁτ εοτιετ ,

Ρπὶε εἰ ειπΙιΙετοἰεε ιιοε ΒετΙπι

Κ” ΙΙΙΒετοΙιιετ εετ επάιιτπιιι ,

Ττεϊ :ιιιτειε ιπιιιι δειΒιιιιιτ

ΚΙ Με πιιττἰ ι:Ιι.ιεςιι”:Ει εεΙ 'πιτ. τ”

ΜεΙειιιεπτ ετεἱε ειπΡΙοιό

Μι ιιι':ι πιιτἰ ετ :ιτειιιιέ

δε Ρετ πιει €ειττΙε :Νώε Ρετάιι

(σ) Πε Ριιτ ιιιι'ΙΙ :ιτε Ιυπο·τεπε τειιιι(

Ε τιι ιπεἱειιιεε ιιιε Ιιειτειεε (δ),

Ε. Ρετ ττεΙιιτοτ ιπε τειιτεἱεε.

 

(ε) ΜιιΙε Ρτεπ Ιε ετ εἰ Ιε τετιεπ.

(ε) εε τΙοπτ Η ιιι'ει Ιοπε-τειιε Ρέα.

(τ) Τε τειιτΙτε ιιιιοιιιι εετνἱεε.

(ε) Οτε , νοΙοπτε.

(3) .Τε π'επ νειικ με.

(ε) ε! εείειι: επ οοιιποιεεεπτ:ε ::Ιε εειιεε :με τει ντιπ: :πε

ώστε Ιιι ΙιοιιοΙιε.

(5) Ιπεττιιἰτ, ειιττετεπιι , ιΙ'α||:ετατε.

(θ) Τοἰ ιιιειιιε ιιιε ιπειιτιεετοιε ετ ιπε τεεετιἱετοἱε εοιιιιι·Ιε

ιιιι ττειίττε.

ι



ττΕΜΑττ18-0εττιΔΝΩ2. τδ5

Νε νοιΙ τιιτι Ρειιι εἰ θειιιιι€ιιΙετ,

Ι)ιιιιε ειιιιιειιεε ε εΙιειεικ .

' ιιτοιωιι.τττιέ.

Ρετ εεετε ΙΙιιΙιΙε ιιιιιιιεττε ει

(εἰ) ()ιιε εΙιεεειιτιε Ρτειι$-Η11τι5(1)Ι800 ειιττεετ; 3~

δε τιιιε ΙΙ νειιΙτ ιΙιιιιιιετ Ιοἰετ (ε)

ΙΙ Ρετ Ρτοιιιεεεε ε Ιοεειι8ἱετ (δ),

@ιτε ειιτι δεέιιιιτ άοΞε ττεϊτ -

Ν'εΙ τοΙΙΙε ιιιἱε ειιι·ιεειιτιτ _ `

ΑτειιιΙτε ετι ιΙεἰτ τεΙ Βιιειτι·ειΙοιι

(Ιιιιιιε ΙΙ ΟΙιἱετιε Πετ ιΙοιι Μήτση.

 

(‹Ι) (ΙΙιεεειιτιε Πεκ: Ιιοτιι ιΙοΙτ Γετε ειιεΙ.

(τ) Ποιιιιιιε ιΙε οοιιτΙΙτίοτι ΙΙΙιτε; ιΙειιιειιτειιτ ιΙειιε ιιτι δεῖ;

εεττ ιιιιἱ :ι οΙιτειιιι εοιι είίτειιεΙιἰεεειιιειιτ.

(ε) ΒόσοιιιΡετιεε.

(3) Ρειιιεεε Ιοιιειι€ε , εετεεεε Ροιιτ ττοιιιρει·.



156 ι>οιέειιιε

   

ΡΑΒ ΕΕ ΧΧΙΧ.

|)υιι [σε ε2 είε Ζε. Τι·ιιίε Ρι·αίπε (ι).

1ειιιε ενἱιιτ Ιι'ιιιιε [ιειιε ει·ι·ει

Ρει· πιι Ιιειιιιιι , ει ειιοπιιι;ι·ιι

[Με Τι·ιιιε πώ Ρι·ειιιε (ε) εετειτ,

νει·ε ΙΙ Με :Ιι Βι·ειιιτ εεΡΙειτ (δ)

Ε πιει; ιιιιε Ρεε ΙΙ νὶειιτ άπιιιιει· ,

Οι· εε Ιιεεπιετ ιΙε Ροι·εεΙει· (ή),

( Πει· εεε Ροιιπ:ιεπε νοΙειτ ενεἰι·ΠεΙε ι·εεΡπιιτ Ρετ €ι·ειιιτ εενειι· ,

Βιι·ε , ειιιιιειιτ ιιιε Ιιεετει·εΙε

(α) 'Γεω επιιι εἰ Ρι·εε ιΙε πιει νπε νεἱε , ω

Νε ιιιε ι:ιπΙε-)εο με ιΙεΙιντετ ,

Ι ΤεΙ Ιιιιιιτε εἰ πι: νπε ι·ε,ι;ει·άει·.

 

(ι) ΙΙοιιιιιΙ. ΜΜΜ., ΙΙΙι. Π, ω). πιει. @φωσ ε: δετο-βρατ

2ιο·ίεπε.

(ε) ΡΙειιιε , ειιεεἰιιιε, ει·οεεε ιΙ'ειιΙ`ειιι; ΡΖεπι1, Ρι·ειέπε, Ιπτ

ξεπε, μ·αέπε, Ρπεξεπε εοιιιΙεε άΙΙΙει·ειι€εε Ιεςοι:ε ιΙεε ιιιειιιιεει·ίτε.

(δ) Ειι ιιιιιιεΙιειιι ιτεε-νἱτε.

(ό) Πε ιιιετιι·ε Ιιεε εεε Ρετἱιε.

?απεπ:ε.ι.

(α) @επι ιΙε εἰ Ρι·εε)ε νοπε νει·ι·οιε.



ΒΕ ΠΑΠΙ!! Β!! ΙΙΒΔΠΠΒ.

Ι

Νο εεινει ππε :μή σε πιιιπεττε

Τπιοε ΙοπιεΙΙεε ω" 8π·ειπτ Ιιππτε,

(ό) 5'ειιιουπε ΜειεΙο Ιεε άοΙτ τιιοΙιἰει·

Α "Η Βοειιπ8,, πο ειΡτἰεπιὶεπ

ΑτΙππο έεπ νειἰτ ΙΙ Ι..οιιε πιποἱετ (ε),

οιιἱ Ιεε ΡοτοΙππι νπΙεὶτ πιοπεΙει·;

Ε Ια ΤτιιΙε έεπ εετ Μάο

(ἐπὶ μι· οπΒἰοπ (δ) έεετ άόΙΙντέο.

ινιοπ.ιιι·ιιέ.

Πεετ εεεεπιΡΙε άεΙνεπτ τοπΙι· (ή)

'Γοπτεε Γειπιοε, ὁ τετεπἱι·

Ροι· εειιΙεπποπτ Ιειιτε οοτε 8:ιι·Ιι·,

Νο Ιεεεεπτ Ιω· οπΐππι ΡότΙτ.

Ι 57

ο

(ό) @πε πιιε ιπειΙΙεε πε άοΙτ ωοΙιΙετ.

(1) Νἱ αΡΡτοοΙιει· , αΡΡτο.ι·ίπιαπω

(ι) οιοΙτει·, ιυπίείτε.

(δ) Βιιεε , πάτεεεε , ἰπἔειιἰιιπι.
(ό) 5πἱντε. η

Χ.



ι58 ιισιιειαε

φωσ-ανουσιανΠκΠισ.Μ2Ωι-ΦΒνυ-υιω-.ωμφωνκο~εωωνυ-"Ανα·ωφωυπων-ω

ΕΑΒΕΕ ΧΧΧ.

Επι: βιάσει ο αει ιιαίαοι

Οι ιΙιε: :Πιο Ι.ιιονιο έαεεαιιΙειοα:

Α ΡαΙΙοιιιοΠτ (α) : ει εε8αι·σει·επιτ

@'οΠ αατιο :ειπε ε'εΠ ιι·οιοιιτ , ·

Εσι·ε σε Ια Βιονο (δ) ιι ιΙε οετειεΠτ (ιι);

(Ιαι τισΡ (στοα: οΠ 8ι·αιιτ ιισΙατ

Ι)Όπιιοε ο σε (ΙΙιιοΠε σιοιιτ Ρσιιι ,

ει Ποε Ιεε νσΙοιεπιτ ΡΙαε ειιιιιι,

(α) Ραι σο ειοΠ νοι·οιιτ Ισια ιεειι·Πι εαι€ε Πεντε Ισπ· τΙιεειοΠ:

@αο ισΙιο οι: αααΠαα”ιΙ αιιοι·ειοΠ: (δ) Ν

 

(π) ΕΕ Εσπιταιιιο, Ιιν. Π, ιαΙα. κιν. Με Ζεα” οι Ιαι Οπο

ιισιιίΠοε. '

ΑΕεσπι. , σε. ι.νιι.

Ι)Ιιαιιιι. αιιροΠιι. Βιιιιιι. . ΙΙ. ιι. βεροια· αιιισμοιω:ί.

ΕσΠιαΙ. ΝιΙαιιτ. , ΙιΙι. Π, ω. Σαιν. Ζοροτει ο: Μαιο.

ο Ι.ε (ιιαιιτΙ ιι'Ααεεν, ιιι-8", τσιπ. ιν, Π. ι96.

(α) νσνοι Ια αστο ο σε Ια Ιαι). ιιιιιι.

(3) Ι.ιοα ιι)οιΠ ι·Ιο εαΙιΙο ο: Ριοπιοαι:εαι Ιο Ιισπά ιιοε ι·ινιοι·οε;

ΡΙαοο, ιιοα, οιιιιποι:.

(α) Ι)οιιιειιι·σιοιι:, ‹Ιο δια”,

(δ) Ρσιιι· σοΙα νοαΙιιιοΠτ ε`οιπ αΙΙοι· αιΙΙοαι·ε.

(θ) @σε σε ιιιι'ιΙε Ιαιεσιοιιτ ετσι: αιιο ιοΙιο. ~

.-·ισι

ι

. Ι . .



ΠΕ ΜΑΒΙΒ ΠΕ ΡΒλ.ΠΟΕ.

Α ἱεεἱι· ‹.Ιο Ια ααοαοὶεεεαοο (ι)

Η ΙΙ οι·οατ παπά άΙοαΙοαοο.

Η Ααττοε πιο Ιοε νο:Ιτοατ οτοἰτο,

ΤαΙτ οαεειαΙο νἰαατοατ Ιατ οΙτο (2);

Α απο :απο ειπα; νοτια,

θειττΙοατ ‹Ιο Ιοἰα εἰ αυτ: νέα

Βειἰαοε :ΙΜ ίιιι·οατ οαεειιαΙΙΙΙόοι ,

Ι)ο Ραοατ α”οειιιε εαπ: οΙΐι·έοι ,

Ποαοαι Πανο εο ναπα: ΡΙαα]Ιοι·.

(α) Ι)οε σΙαοΙ Ιοε νἰτοατ ειΡτΙεταἱοι·.

Πω Ιαοντοε Ιοε ει αΡροΙοι ,

δοἔααι· , ίοτ-ΙΙ, οι· οεΒειττΙοι

Ρετ Ιοε ΒοΙαοε «:Ιαο ναε νέοι

@αἱ Ροοτ ακα; ναε Ραι·Ροαεεοι

()αο ααε εΙααε ααοαιατ ίοΙΙο (δ) ,

()αο αοεα·ο 8τονο ιινααε ΒαοτρΙο

Ραπ· οεττο αΙΙΙαι·ε αιἱοκ ὲι εοαττο·ι ,

1ὅ9

Λο

αΙΜααοααο ασια: μι”.

7ια·ιαπ2εε.

)

(α) Ροιπ οΙιο ε'οα νοΙατοπτ Ρει·τΙτ.

(ύ) θα ΙΙ Ιοε ήπια σα ΡτΙααεα·.

(π) Ι)ο νοαΙοΙι· εΒεαι:Ιοααοι· Ιο ΙΙοα ααί Ιοε :ινοΙτ νααπαττο.

(ε) Ποιαιαοαοοκοατ Ιοατ νο)·εΒο, εο αιἱτοατ ειι τσακ, «ιο

οοιαΡΙἰτοατ Ιοατ Ρτο]ετ.

(δ) Ωαο αοαε ονοαε ίσα ααο εοαΙεο ΙοτειΣαο αοαε Νοαε



ιθο τοιέειπε

Ιτιπιεε τεἰτε πε ττπνει·ει (ι) |

ΙΙ Ι'επ πε άπτε τιιιοιιπε τιεπ,

Β,ιιΙιιπε ππε επ εἰ ΐετιιπε Ιπεπ; Μ

Α Μπι: (α) ΙΙ Πεντε τετιιτπετεπτ

Επι Ιπτ ειιπττέε ε'επ τ'εΙετεπτ.

ινι ο π .ι τ. ι α· έ. Ι

Πε εε εε τΙεινεπτ ΡπτΡεπεετ (δ)

(ΙΙΙ τ1ι1Ι εε νοεΙεπτ τετιιπετ (ή) ,

Β Ιοτ ειπειεπ ΙΙπ 8ιιετΡιτ (δ)

(ε) @πι Ιοτ επ [πιει πΡι·εε νεπιτ;

.Ιιιτπειε Ρει7ε πε ττονετιιπτ

Ι Ν”επ εεΙε τεττε πε νεπτππτ:

 

(ε) (1ιιΙ Ιοτ'Ρπετ ερτεε εινεπιτ.

(έ) @πε τιιἱτ Ι εοΙεπτ εειπε ποστ,

Απττε νετεἰοπ.

@πε ΙΙ ι ιπεἱΒπεπτ εεπε Ρεοπτ.

(ι) νοπε πε ττοπνετεηειπειε ιιιιεππ επιἱτοἰτ οτι νοιιε πιπε

εΙει @πιτ τΙ'ππε ττεπιτπΙΙΙΙτέ πετΙπιτε.

(ε) ΑΙοτε, επτ-Ιε-τ:Ιιεπιπ.

(δ) ΒεεοπποΙττε.

(ή) ΟΙιεπΒετ.

(δ) ΩπΙττετ, εΙιιιπτΙοππετ.



111: 1111111111 1111 1111.111οπ. 163

(έ) ΙΟΙ 11111εεε11τ εετι·ε 1111111 Ροο111· , η

011 εαπ: τ1·11νε1Ι , 11 ετ111ι άοΙο11ι· ^°°

 

(1) Με ρε1·111ετιι11-1-ο11 τΙε «Επι τιι1ε Ια 111οι11Ιο 11111 ιέε11Ιτο

11ο Ια Ι11Ι1Ιο τΙο` ι1ο11·ε Ιν1111116-Ροτέτε, εετ Μαι ειιτιετιιειιτἱιιτἐ

1·εεε1111τε 1111ε 1:τ·ΙΙο ιΙ'ΕεοΡο. 11 Β:1ΡΡεΙει-νο1.ιε , ιΙἰτ Με Παπά

τΙ'Α11εε7, 111111. Ιν. 11. 197, 0118 Μ111·1ε νἱνοΙτ εο11ε 1.111 8111111111·

11ει1:1οι11 ΈύοτΙ11Ι. ο'εετ-11-1ΙΙιε 1Ι1111ε 1111 61111: 1111111186 11111111 1111

111ΙΙΙΙο11 τΙε Ρο1Ιτε1χι·1111ε; εο11Βει 111.11: 1:Ι1111:111ε Ιο111· εΙΙε τΙενοΙ1:

νού 111111 Ι1111111τέ τΙε Ρενεοι111εε,π1οΙοετόεε ρ111·Ι'εΙ111ε 1Ι11 1211111

νοἱ1·, οΙ1ε1·1:Ι1ει1Ιε11ε 1Ι'1111τι·εε τ:1111το11ε 11111: εΙ11111τίο11 ρΙ11ε 1Ιο11οε;

1·εΙΙεει @Με ι:εΙ11 1111 Γ11Ι1Ιε , ετ 1το11ε εει1111·ει 1:ο111Με11 εστι

11ΙΙόΒο1·Μ εετ 11111111, ετ Ισ 111οι·1Ιε τ111'εΙΙ1: ειι 111111, 11186111ε1.11ε. ι

-Ε-1- -

1
1
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 ωωωννω-Αωενιεεωε-πω φαμε. εε:εἔι ε*π.

ΡΑΒ ΕΕ ΧΧΧΙ.

Πε τοιΞε.ε Με Βε.πεε ε :Με Οίεεα.ι· ίέ

Ραι·ίευιεπε,

ει1Ξεε

Ποιο β)·οπ σε είε |'ε!)Έείε

Β,ιιιι Ι.ιόοιι ιΙἱετ επι εεεειιιΒΙει

Τιιτεε Ιεε Ιιεετεε, ε ιιιιιιι‹Ιε

(Η Ιιἱ εΙεἱειιι: επι· ιεπιιτι·ε (πως

Ε ΙΙ Αι€Ιεει ε μιι·εΙιεειεε (ε)

'Για Ιεε ΟΙειιιπε επι εΙεε πω,

Ε επι νοΙειιτ ειι Ι'ειι· έι ιιιιιιιτ

 

(1)ΡΙιεειΙι·. ΑΡΡειιτΙ. Βιιι·ιιι. , Γ. πνιιι.

ΒοιιιιιΙιιε ΝΙΙ:ιιιτ., ΙΙΙ:ι. ΙΙΙ , Βάι. πιει”.

' Αιιοιι. ΝΙΙειιιτ. , ω. “Σεπ”.

7”οΙιιι:πε , @ιιιιιέπιφεάσε ε: Ϊεερεπιἰἰἰο.

νιιιεειιι:. ΒεΙΙονειεειιε.

' (ε) Ιιινἰτε, ω νειιιι· , ιιιειιιιΙέ.

(3) (Ι'εετ σε ιιπ'σιι ειρΡεΙοιτ ΡπΙιΙἱει· Ιε &απ Ροιιι· ἱιινἰ€ει· τοιιε

Ιεε Ι'επκΙΜειιι·εε ὁ νειιΙι· ειιι εεεοπι·ε ιΙε Ιεπι· εεΙΒιιειιι·. Εεε ι”επ

όειιιιιι·εε εοιινοιιιιοἰειιτ ε Ιειιι· τοιιι· Ιεπι·ε νειεεεπιι , επι , εστι

ιΙπιτε μια· ιΙειι ΙιεἱΙΙἱε, ιΙεε ιινοιιέε ετ :Ιεε νιιΙειιιεε, εε τειιιἱοἱειιε

επ Ιἱεπ τΙεειΒιιό. Εεε Ιιειιιιιει·ετε ειιιειιοιειιτ εεπκ τΙπΙ ιΙενοἱειιι:

ΐοιιιιιει· Ια εενιιΙετιε, ει Ιεε εοιιιιεε οπ νιοοιιιτεε Ιεε ιιιἰΙἰεεε άσε:

"Έ

ί



τ

πε απαιτώ: πε απαιτει. ιόδ

θταπτ ΒαταΙΙΙεε άενετεπτ τεώτ

θπαπτ επεαπΙε άπτεπτ νεώτ.

θτ Ια θΙταπνε-5ττττε Ιεε τπτ ,

Βπ εοπ επετ α Ρεπεετ ετ πἰτ : "

@πε τεάπτεἰτ τππΙτ εεΙ αΪετε ,

Νε εοτ απεπιπεκ εε πεπετ ττετε (τ) τ

Ι θά εεΙκ νεΙτ εεττε πώ νετπεττιπτ

Β πώ Ια πτεΙππππτ ΐοτεε ατππτ.

δεπτ ππ ΙταΙτ ίπετ ε'επ εετ τπιτπτέε

Ρπτ εε€ατπετ εεΙε αεεαππτΙεε ;

δι ΙΙ ίπ νἱε επ εππ εεετεπτ (ε)

θιτε Ιποπε ανεἰτ ΡΙπε πε πεπτ,

Β ππ'ΙΙ εττ πε πτεππιττ· ]ττεττεε ,

θά Ιεε αΙττεε δτιτΙι ε`εετ τώεε. μ

Η Ατ,πΙεε ίπ ττ-πιππτ νοΙει

θά Ιεε θτεταπε ΙΣΠ οτ τπαπάει ,

'Ι'απτ επ τ οπτ, ταπτ επ τ νἰπάτεπτ,

@πε Ιεε Βεετεε που πε Ιώ ττπάτεπτ.

θαπτ Ια θαπντε-ΒοτΙε Ιεε νεττ ,

 

ο

εε εοτπροεοΙτ Ι'ἱπΓαπτετἱε. ΤεΙΙε απ ,Ρεπάαπτ Ιοπε-τετπΡε, επ

Βταποε, Ια τπαώετε πε ΙενετΙεε ττοττΡεε; ΙΙ τη επ ανώτ Ρώπτ

πε τε8Ιεεε, εεΙΙεε-εἱ πατεπτ α" τεππε πε θΙτατΙεε ντι; εε

Ρεππαπτ ΡΙττΙΙΡΡε-Απεττετε ετ ΡΙΙΙΙΙΡΡε-Ιε-ΒεΙ εοπτ Ιεε Ρτε

πτἱετε πώ ετττεπτ πεε εοτττε α Ιεπτ εοΙπε.

(τ) ΒΙΙε πε ετττ πε πττεΙ από εΙΙε εε τπετττοἰτ. Απ ετ.ττΡΙπε

Ια επαττνε-εοτιττε νετττ Ραεεετ ππ επτα πο. ΡΙττε το”.

(ε) ΒΙΙε πεπεα επ εΙΙε-πτειπε.

ΙΙ.



ιδ6 ι·σιέεπ.ιιε

ΜσιιΙτ Ιι ιιοεα Ιι”σιΙ οαιιε Πιοετοι:

[Με Βοετοε έοετ Ισια ιιόΡαπτιο ι

δοε μοι πιιιι€:α οι δε: ΙσΙιο , .

Μοε ιιιιαΠτ Ιεε οΙοε οΠτιιινπι , -

Ρατ ιΙοναΠτ τσι Ιοε ιΙοεσι.ινπι. 3°

Ι)ιιπισ Η Ια (όΙοπιιο αΡοπτο

Ε. εα :πιιιασΠε τΙοεσιινοπτο ;

Οιειαιιε ο Βοετοε Ια ΙιιιοιοΠ: Δ

(α) Ε: α Ναττιπο ε”οΠ οΙαΠιοτοΠ:.

Ι)ο Ια Παιινο-διιπιε ει: νοπι€οπι:

ΜσιιΙτ Ια ΙισιιιεεοΠτ ο ΒΙαετοΠεοπιτ (α);

Ε. ιΠιιΠετποΠτ Ιι εα ιοΙσιιΠιο ,

Ε. σιιπΠ οΙο α αει ίσιο-ιιιοιιτιο

 

(π) ΙΙ Ιιιι Π: ΡοιΠο :ιο Πο μια οτπο ανοο Ιοε σιαοαιι:; Ια

σιιιιιινο-εοιιιιε τιιιιττο ιΙσπιο Ιεε αιιιιι:ιαιιιπ, πιιαιε αναΠτ ου Ια ιιιαΙ·

αιΙποιιεο :ιο σαοΙιοι· εοε Ραττοε, ιιιι'οΙΙο ιι.ιτ σΙιΙι€όο ιΙο ιΙοοσιι

νπιι· οιι ΙιποΠαΠ: αει νοΙοο.

(α) ΒΙαπιιοΠ: οτ ιιιΙΙ'απιιοιιτ.

(δ) Ε: Ιιιι ποΙιπσοΙιοΠτ επι ιιέΙσναιπτό , πισιι ιΠιιιιιιιιο σε (οι. ..

Ρ”απιτπτο.π. _

(τι) Α Ιοιιι· δόΡαιιτΙο $θ οΙαπιιοι·οΠτ.

Λιστα νοιώσω _

Α Ιο δοιιοπιιτΙο ε'οπι οΙαιιιοποπι:.

 



ιιπ πιατα αι: ιιααινοιε. ι67

(ό) Ι.σι·ε Ια Νετατε Ιω· ε @το

@Με οτι (ετα Ιω· νοΙειιτε . ·Ι°

@αε ττιιιΙτ τσει Ιεε νεα)ετα;

Ραἱε Ια ιιιεαἀἱετ ο εἰ στα (τ)

@ο ἱαττιἐιε ειιΙἱα τιε νοτιἱετ,

@Όἱεἱαιιε ιιε τιαΙ Βοετε Ια νοἱετ;

'Ρατε Ματιά Ιἱ α τοΙαε

@αε ἱετιιεἱε' τιἱἱει·τ αει· )αι· νεαο (α);

ΑΡι·εε τσνε ρω Ιἱ Ιιατιἱτ· (δ)

δε ΡΙαττιε οετοι· Ροτ· ἀοεοιιντἱτ.

ιασιται.ττιΞ.

Ααιτεεἱ εετ όσα 'ΡτεΙιἱτοτ·

@αἱ ττιεεεἱτε νει·ε εστι δεἱτιἔτιοι· (α) 5°

@αἱ ἱΙ ἀεντεἱτ Ιιοτιατ Ροι·τοτ·

Β Ισἱααιό ετ (οἱ Βατάει·.

δε εατι Μεετι·ε α ‹Ιο Ιαἱ ιιιεετἱει·

α

(ε) [ο δέΡεα‹Ιε Ιω· α ἱατέ ,

Λατι·ε νετεἱοτι.

ια δετΡειιτ Ιιἰειι Ιω· ε ἱατό.

(τ) Π: τΙε ρΙαε στάσατια. .

(α) @α'στι τιε Ια νετ·τα τΙε Ιοατ·.

(δ) Ραἱε, Ροατ· Ια Ραιιἱτ ετ Ρσαι· εττεετει· εστι οτἱτιιο . ΜΙο

στ·ιΙοτιιια ιΙαε Ια οΙιαανε-εσιιτἱε εετοἱτ Ρτἱνέε ‹Ιο εεε ιιΙατιιεε;

(ε) @αἱ ιταΙιἱι εστι εοἱετιειιτ.

τ

κ



168 ε ο :έ ε ι τι ε

κ

ε

Ετ ἱΙ Ιε νοιε αΪεΙιΙΙει· (ι)

Α εππ Ιιεεπιι€ ΙΙ νΙεπτ ίαΙΙΙιι·,

θά Ιεε απΙττεε εε νιειιτ Με».

δε ειιπ 5ειιιΙιπι· νἰεπτ απ-άεεπε

Νε Ρπετ Ιεεεἰει· εππ πιαΙνεε πε (α) ,
Σε” νοΙτεΙτ α Ιπἱ τετιιι·πει·, Ι

Ι)ε τιιτεε Ραπ νειιΙτ πιεεει·ι·ει·

Ραπ-τπτ επ επ απ όοΙ ιποπετι·ει.

Ετ ανιΙΙΙει ε νει·(<έππάει (δ) ,

8,οιιπτ επ Ρεπ εεππ :ινοΙτ

Ε τεΡτονἱει· επ ππτ ει ΙιοΙτ

Α τιιι-)πι·ε τπαιι επ εετ Ιιοιιιιιι

(]οπιε Πι Ια ΟΙιαπνε-$οπι·ὶι

Ωω πε άεΙτ πιεε πω· ]πι· νοΙει· ,

Ντ πε ιΙειτ ΡΙπε επ (Ιοπι·τ ΡατΙετ.

 

(ι) ει εοπ ιπαΙττε α Ιιεεοἱιι πε Ιπἱ ετ επ'ΙΙ Ιε νοκ έιτε Ιε

ιιιοἱπε πω, ἰΙ νεπτ Ι'αΒαπάοππει· Ροπι· εε ΙοΙπτΙι·ε α εεε επ

πειπιε.

(α) 5οπ ει·Ιιπε άέεοπνεττ. ) '

(δ) ΠόεΙιοποτε, εοπνεττ ιΙε Ιιοπτε.

(Δ) Εε ι·ερι·οεΙιε ε'έτειιό επι· τοπε εεε ειιίαπτε.
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ωωεωνει-ωω.ω-ωνυωινσω-μνωωννι.εωε.νωω.ννιυνωνκιωπΕΠΕΨ

ΕΑΒ Ι. Ε ΧΧΧΙΙ.

Βοιι Πε1/ .Η ωἰ£ :σε συτπεε επ. Παω 2απτάίε

?Με ί! &ένειϊ (τ).

Εκει τινἱ11τ ε”1111ε Ποτε Βόνε11:

Α 1111ε 111116 (ε) , απ· εεΠ 11νε1τ.

Πετάει 1Ι6‹Ι6111 , εεε εοτι1εε ν1τ,

Ι)11116 Ξ1 εε1-111ε1ει116ε 11νε1τ ΠΠ; ,

0116 1111Ι6 Βεετ6 11εΙ' ν11Ιε1τ ,

Νε εἰ ΒεΙεε εο1·11εε τι” 111.011.

Τ11ι1τ ε11τε111.Ι1 ἐι 1161 Ιοε1·

Ετ ἐ1 εεε 6οτ116ε τει111τετ (δ) ,

ΕΠΙ ν1ετ νε111τ ΠΙ11611ε 11111Ιτ ε11ττ:111τ

0118 Ι11ι· Μεετ1·ε νε116ἱτ 6611111111: 1°

 

(ι) Σε. Ε01118ΙΙΙΟ , Πιτ. ΤΠ, ΗΕ. ιι. Σε 621/ ει: 1111711112 12.11”

ἴεα1ι.

ΑΕεο11. , ΗΕ. 111.111”.

ΡΙ1απΙτ. , ΙΙΙ1. Ι , ΙεΙ1. 111. Ο192°911.9 αά|επιτεπι.

1111.... κει. , 111.. 111, ω.. 1....

Δ1ιο11. ΝΠ., Β1Ι1. 1.11.

15.10.1111. ΒεΙΙον.

(α) Εο11τ11Ιι1ε, ἔπειτα.

(3) ΑιΙ1111τετ Ξ1 ΡΙ11ε1ετ1τε τεΡτἱεεε.

(ή) Ι..ε111· Π12ΙΙΙ.Γ8 , 11111 εΙ111εεο1τ, Ιεε 1·11Η16Ιο1τ 1111 5011 1Ιι1 απ.



ι7σ ι>οιέειιιε

ΑΡτεε Ιιιἰ νἰετιιιειιτ εεΙ' τιιιετειετπ (ι),

Ριιτ σε σιτε Ρεπτε Ιε νιιΙειειιτ.

Επι Ι›σἰε εε :πετ το) εετιιεἰει (ε);

Ρετ εεε εσττιεε εετ :ιτ:ιεΙαιει ,

Ετι στι Ιισἰεειιιι εε: τετειιιιε;

(τι) Ει-νσιιε Ιεε Ιίἰεσε εΡτὲε νετιιιε

Ε Ίπποι ΙΙ Ιεε νΙτ εΡτσιιοΙιἰετ

δΙ εε ειιπιεσεε ε όεετεισΙετ

ιιισιτει.ιι·έ

νσἰτε ω, (ετ-ΙΙ , σιτε ΙΙ Ι·Ιιιιιε (Ιλ

Ε Ρετ εεεειτιρΙε ετ Ρετ εεετιι. Η

Εἰ ΡΙιιεστ νσεΙετιτ σε Ιοει·

οσε ΙΙ ιΙεντεἰειπ ειινειιτ Ι›Ιεειιιετ.

ε Ε σε ΙεΙεεειπ ειτε Η άεντεΙειιτ

(θ) Εοττττετιτ Ισετ εε ΙΙ Ι'ενεἱετιτ.

 

(τ) 6'εΖ' ?ιιετοἰεπ2. Ε” Πε Ιε εΙ·ιετεΙισΙειιτ ετ νοιιΙσΙειιτ Ιε

Ρτειιστε.

(α) ΤτοιιΙ:ιΙε), εΙΙτε7έ·, ἰΙ τειιτι·ε ιΙειιε Ιε ΙιοΙε; Ρετ ιιιεΙΙιειιι·

εεε εοτιιεε εε ρτειιιιευτ ιΙσπιε σε Βιιἰεεσιι.

ΟΙ1επεετ εΙ'ενΙε.

(ή) .ΠΠ ΙικΙίσσε εεττε τιιστεΙΙΙό, Ρετεε εισ'εΙΙε εε ετοιινε

ιΙειιε Ιεε ιιιιιιιιιεετἱτε, ιιιΔΙε ΙΙ τιιε εετιιΙ)Ιε ειι'εΙΙε τΙσΙτ εε Ιἱτε

σε ειιιτε.

Ι/ατἰιιπΖε.ε.

(α) ΕΜΗ εστι: ΙΙ εΙ1ἱειι ε ΙΙ νετιιιπ

Ει εἰ Ιεε νΙΙ-ΙΙ εΡτοἰιιιἱει·.

(ό) Εοτιιιειιτ τειιἰτ εε ΙΙ εενσἰειιτ.

Ι



τ

Η

ΒΕ ΙΙ'ΙΑΙΙΙΒ ΒΒ ἙΒΔ`ΝθΒ. Ι7Ι

 
ωυωυωωε=====υππ===ε=====νυ-:επεεεννωυνεεεεεεεπαπα-τ νωπ.ναεπαν·

Β ΑΒ Β Β ΧΧΧΙΙΙ.

Πε ία Ρα:πε πιώ _/ε·.ιτείτ παεί πε .εαπ ΖΙ|ατί,

αΙἱαε

θε πΟιυπε :ποτέ ε απ: .τα πιοίίίει·

ΒΙππ Ηπτπε εππτε ΙΙ ΒεετΙι (ε) -

 

(τ) πα ΒοπταΙπε , εοπτε πε Ι.‹ι Μεττοπε α·πωεω.

πω. Μ., Με. πι, ει). κ”. Γιευιίτια θα πω.

[τε Ιπππε πε εεττε ταπΙε εετ επαρττιπτε πε Ρόττοττε..

ΙΙ εε ττοττνε επ Ρτοεε παπε Ιε τοτπ:τπ πεε περτ 5απεε πε

Βοτπε , οτι πε Ι)οΙορατοε επ Ρτοεε, πταππεετΙτ πιτ ?ΠΙΝ εΙεεΙε

(ΒΙΒΙ. τοπ. , π0 797π , τπ-π.”, 75δή,ετΝ π" α, Ιπππε πε Ρέππα:

πε ΡατΙε , Ν' θα , τι', εοΙ. α) ., ετ επ νετε πειτε Ιεε τπαπ. π" 7αι8

ετ 76τ5 (νο)ι. Ια. ποττνεΙΙε επἱτὶοπ πεε ΒαΙεΙΙαττπ , Ρετ ΒατΒα

ιαπ , τοτπ. ΙΙΙ, ραπ. τω, θΙοεεαἰτε πε Ια Ιαππιτε τοιπαπε,

τοτπ. Π, π. τ5ὶ ; Αεαπ. πεε Ιπεετἱρ., τ. ΧΧ., Ρ. δδε ,Μετπ.

πο εοτπτε πε θα)ιΙιτε επι· Ιεε Βαΐ›Ιὶαππ; τσιπ. ΧΙ..Ι, Ραε.5εδ,

Νότη. πε Μ. Ι)αεΙετ επτ· Ια Μκιττοπε α·Ιπτεπη .Βττεταεπε πεε

θπατππε , ροετε πιτ Χτν· εἱεεΙε, τπαπ. π” 7ετπ , Ιπ-ίο, ατι

επατ›. ἱπτἰτττΙό : Ετ:εττιρ|ε ο·οπττε (ΜΗ: πιά εε/ἰεπτ επ πωπω· τα

Ιτ'επιπιεε; επΙΙπ, ΒεεττεἰΙ πε ΐαΙεΙεε ά'ΑΒεοΡε,Ανἱεππε ετ αττΙττεε,

τταππἰετεε επ ττατιςογε , Ρετ· τω” .ΪπΙΙεπ (Μαεπο) α” Απ

εττεττπε πε Ι.)ιοπ, ποετεπτ επ τπεοΙοπ. Ι.)τοπ τάδε( , τπ-ϊ", (πω

Ρετ θοππετ, πω. παπα, τοπ1. νι ,μμε 3ύ!ο

(α) Εεε απεΙεππεε Ιπετοπ·εε ταΡΡοττεπτ πττ'ιτπ ποτπτπε εταπτ

Ραεεε πε νΙε α ττόμαε , ω τώε επ τεττε.



172 ι>οι2ε11:ε

(α) @αἱ εετοΙτ παπι οτ οατοϊι ;

δα Ραπ1ε επι ταεαοΙτ Βι·τιατ τΙοΙαι·

Ποεί:αι· ετα τααιΒο αιατ ὁ Ιαν.

Ρτέ:ε τΙ”ΙΙαεο ανετα απ Μιἰταα

ΟΙ εεττ (τ) ΡεατΙαπ μα· πιεεΡι·Ιεατι 7
Ρετ· Ια οααττέα ίατΙ οτ·ΙόΙ , Ι

@αἱ Ισ Εαι·ι·οα :ιατεΙτ οετόἱ ,

Βιια ]αΙ8εκαεαε ταεεκαεε αατεὶτ;

5”ειταΙαε οετοΙτ , ΡεαιΙαε εετεὶτΠω ΟΙ1ενειΙἱει·ε Ια άεεΡεατΙΙ

δω Ρατεαε οι·τ (δ) ,αἱ Ι'εατοϊ.

Βοτε πε εοτ-ΙΙ οιιαεεἰΙ παντα·

(ό) (]αταο ΙΙ άτα Ραἱεεε τΙέΙΙντει· (ή)

ω» εέα τα (δ) ιΙο ιαεἰατε ματ

τω” Ισ τεαεἱτ Ραπ· εαπ Ραι·εατ.

Δα οέπιἱετἱὸτε να τω: άι·εΙτ

Ί

(π) Ρατ.

(α) Ετ αα'ΙΙ εετοΙτ ΡεατΙα ε'ΙΙ ἐτοἱτ αιττεΙατ ; σεΡεατΙεπιτ απ

οΙιενσΙὶει· τα: εεε Ρατεατε Ια άέτ:ιοΙπι ιΙα 8ὶΒετ ετ Ιαί :Ματια Ια

ΔεΡαΙτα:·ε.

(3) ΕΜΗ. ·

(ή) Ροαι·ι·οΙτ :Με αΙόΙΙνι·ει· :Ιε Ι'αι·τέτ ετ ατι τευαΡΙαοειαεατ.

(5) θα· «Με ω» εςξα.

Ιθυ·ίαπτω.

' (α) ΟΙ παοι·ι ὸ1·ε ετ εαεενεΙἰι.

( ) (Ισια ΙΙ 88 Ρόιιετ τΙόΙΙντε:·.

ι

·η-η



ΒΕ ΜΑΒΙΒ ΒΕ ΡΒΑΝΟΕ.

(Η Πι ΡτευάοΕιωο έωτώτ (ι) ,

@οἱ ευη δεἔπιιτ οτ ποπ Ρωτώ

(σ) Οοἰτιτοππειπ (α) @απο Η οι Ρ:ιτΙοϊ ,

Πἰετ Η ςιίεΙε εε οιπιΪοτωετ ,

ΜοΙτ εοτοἱτ Πει έεΙο Γεωειετ |

[ο Ρτοάοΐοιπο Γεε8:ιτόει

Οποιοι: ῇοἰο ου δε: , εἰ Γοττἰει (ή)

Κ”οΙο ΐετα εε "Πετιπά ;

·Ι.ή (ΪΙιονώἰοτ5 Η ει εαυτό

οπο: πιιιΙτ Η επ τποε:ινοπιι

» Βου Εεἰτοπ Ε, Η οτ άεεΡεοάιι;

δε πο Η εοἰτ οιιιιεεἰΙΙ άουετ

Ροκ άσο ρειϊε Ροετοεπ :Ποτ

[ο Ρι·οάοίεπιε τεεΡιπιἀἱ

ΠοΗοο:ιε :πιω Βατιιιι άεοἰ (δ) ,

(έ) Ριιἱε εεΙ' Ρεπάιιηε Πι οἱ οἱ! ία

8ἱ πι'ἰοι·Ι: ]ειιι1ὸε εΡειτοόιι ;

17?›

δΌ

δ:

(ε) Οοτι1π181100111οπΕ ει ὰ Η μπΙεἰ.

(ὅ) 8ἰ Ιε Ρεπάοι1ι Η ιι ὶοΗΠ ω;

(π) δε τεηοἱτ, ᾶειιιοιιτοἱτ, από”

(α) Ποπ:: τιιαοἱὲτε εὶπιεΒΙο; ΔΒτό:ιΒΙεωειιτ.

(δ) οι.ι'Η εετοἱτ ιωΡ Ιιειιι·ειικ εἰ εΠε νουΙοἱτ Ι'εὶιιιω·.

(ή) ΕΜ ποε:οτάει. `

(δ) οιι'ίΙ εετοἰτ οΒΠΒό άε: ουἰττετ Με Ρει)·ε. ..

(θ) ΒέΒεττο11ε οπου :πού οι Ρεπάοηε-Ιε έ: Η Νεα: οκ νο

Ιειπ , Ρει·εοπιιε πιο Ροιι:·τε @ο αΡει·οονοίτ.



τ” ι>οιἔειπε

Ι

ι

ΠόΙἰνι·ει· τΙειτ-Ιιππι Ραπ· Ιε Μοι·τ

Σε νιτ άπιιτ Ι,επ ατειιτ εοπτοττ.

1ποπεπιετέ.

Ραπ· Ιεεετε εἱἔπἱΙἱαπεε

Ροοιιε επτειιάι·ε ιιιιεΙ ει·όαποε

Ι)οινεπτ ανοιι· ΙΙ Μοι·τ εε νε (π)

Ταιιτ εετ ΙΙ Μοπάεε Ειπε ε νἱε Μ·

 

(ι) νετ, νἱνειπτ, ·ι›ἰνιι.ι.

(α) νει, ιπέρι·ΙεαΙιΙε , ·υίΙΞε.

/

:~

ι

'

Έ
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============ε================εεε-ω-εεεε==========ωε===::
 

1

ΕΑΒΕΕ ΧΧΧΠ(

[.τι σο1π)11επέντίε 1ίοιτ Π(ιι1:1ι ατι [και Ι

Πκε Ιζ.ει1ε ετ 1111ε ΠΙ11ει1ε 1°ω11.1111ετω1 ,

Ρ11τ1111 (ε) 1111 Βοε ἱ1 Π 11Ι616111:.

1.1 Ι.611ε 11 Ιε ΚΙθ11 εεἔειτἀεἱ,

11 Ιω. 51 1.1 1. 1.11 11.11.15 Ι

1111111, (ΑΠ-Π, 11111Ιτ 6ετεε Ι1Ι:111ε,

Ε 111ι1Ιτ 6ετ Ιι1ἱε11111 νοεττ6 11111111.

Ι.1 ΠΙ116111τ. τεεΡ11111: : 078511 1115111111,

.Ι6 111ε111τι Ι11611 , 5611 111. 1.1εεε1 (δ),

(α) Ε 1161161” €11. 11118111 11Ι1ιετ Ιε Ιοτ

 

(1) ΙΙ.11 Εο11το1116, Ι1ν. Ι , (ώ. ν. Ζε Ι.οι1ρ ε: Ισ ΠΜ”. 11
ΡΙ1:111Ιτ. , ΙΠ1. ΙΙΙ, 111Ι1. ντι. Παπἰ.1 ε: ΙιιΙ111.1. Δ

Βο111. ΝΠ., ΙΠ1. ΠΙ, (Πι. 1111111, ἰιἰειπ. - 1

Α11ο11.Ν1Ι. , 11111. 11.11.

ν1111:ε11τ. ΒεΙΙον.

118 Πτ11111Ι τΙ'Α11ε117, ί11Ι1ΙΙ111.11 , 16111. Η, τ». 173. _

(1) .Μι 111ἰΙ1ε1.1.

(δ) .Τε 11121188 11 1111111 1111116111 ετ 38 Ποτε Ιοτε1Ι1.1ε Ι'ε11νἰε 111'ε11

1:1τε111;Ι, οτι 11116 Ιε 1111111111 6ετ 111111111:11ε. .

Ι 7”ατι21πτε.1·.

(α) Ποτε( €1ε 11111111: ΡΙεε1., ετ Ιε 3111·

Ρετ Πενε11ι Ιε ΙΙτ 111011 εε11811οτ.



ι:δ ι>οιεειιιε

Ρετ σενεσ1: Ιεε Ρἰει ισπσ Μέσοι· , ··

ΡπΙε εΙιιιεσπσ (πι· τιισ8ετ Ιεε σε,

Ι)ιπιτ ]ε σιε (σε ε "σε ε εποε

δε νιιε νοΙει σσ πιει νεσιτ (οι) ,

Ε ειπε ΙΙ νσΙἰει σΙιειτ

ει σπιτι ]εσ σα , εεεει πιει

ΡΙπε σε τ·Ι:ισσε Ιεε σε νοστει;

ει (ετσι νσιτ, ΙΙ Εεπε τεεΡπστ (δ) ;

Ι)υστ ε'εσπτσΡεσΒσεστ , εἰ εΙεσ νιιστ.

Αισε Ιεε νιΙΙε Έπεεεπτ νεσπ

δωσε. ΙΙ Ε” , εἰ ε νέπ ε·

Πωσ Ει ΟΙιἱεσε Ροττε επσ

Ε Ισ εΙιεἱεσε νιετ :ι·ιιισετ.

Ετετε, (ετ-Π , ιιιετνειΙΙε νοι

Εστω· τιισ εοΙ ει σε επι σοι Ρ

Εἰ ΟΙιἰεσε ι·εεΡιιστ, ε”εετ ισε εΙιεἱεσε

Ι)πστ Ι'ειι σιε Ισιε επ Ισ εεισεισε,

Και· ιι·σΡ επνεστεε (επ ισστστειε

Ε Ξι ΡΙπεπτε €εσε ιιιείΐετεἱε (δ)

 

(τ) Πε επι τυε σε σενευιτ Ειπε ετ $τεε.

(ε) νεπιτ εινα: πιώ.

(δ) .πωσ ατού, εΙυεΙ (ετιιΙ-]ε ντεΙεπιεστ.

(ή) Ανευτ αμε σ'εττἱνει· ε Ισ νΙΙΙε , Ιε ΙσπΡ τεευτσε Ιε σΙιἱευ

Μ: τειυεττιπε εσυ εσΙΙΙει· ειισπεΙ Ρεσσσἰτ πιι τεετε σε εΙιειΙσε.

(δ) .Ιε Ρσπττσἰε Ωστε συ πιεΙ ε εεπιτ κιπε πισσ ιυεἱιτε νεπτ

τεεενσιι· ετ Ιιἰευ πιστα; Ροπτ εεΙει ΙΙ ιυε- τΙευτ ε Ι'επεεΙιε.

Μεἱε τοπια: Ιει υπιτ (ε πω: επτοπτ σε Ια ωσπου σουτ ευ όσοι·

τετ Ιεε νοΙεπτε.



ο·ή?·η ε”`”_ `

πι: ινι.ιιιιε ιιιε ι=ιιΔιποιε. ι”

Κε πιω Βιι·οε πιτ Βιιτοπάιι··,

δε: πιο ιθιωι Ιοἰό τοπικ. 3°

Πι τιιιἰτ νοι2. ειιτιιι· Μ. ιιιέειιιι

ΟΠΕ! :ή :ιΡτοιειι1ειπ Η Ι.ιαιτιιιι.

(]οι , Ϊειἰτ Η ἱιειιε , αει-ι] εἰιιει (ι)

(ό) @Μα πιο Ριιόε ΐοτε , μι· ιιιοὶ ώ

· Τα τοπιοιιάτ:ιΖ (ε) , 8θ0 ιιι,ειιι Μή,

.Η οικιιοιιο πιο οἙιατἔετιιἰ ;

Μἱε:. νοι! εετι·ε 11802 :ι όόΙιντε (δ) ,

(1ιι'ετι οΙιειἰειιε τἰοειιιειιτ νἱντε.

Ωω @σου επι Ριιἰε εεττο ὰ ιΙιιοιε (ή)

(σ) ν” ὲι Ια νἰΠε ε: 380 (δ) οὐ. Βοιε. ^°

Ραπ· Ια ΜΜΜ: εετ άόΡαι·:ιε (θ)

Πιτ ειπιιιτε ὁ Πιτ οιιτπΡεἱ€ιιἰο.

· πιοιι.ιιι·ι·2. ο

Ρετ σεετ εεειιιυρΙο νιιε Ρι·οπιετ

 

ι

(ό) σι1ω- πιο Ριιέε Μ” μι· Μετά.

(σ) ?τοτε , ίετ-Π , πιετνει!Ιο «ω.

(ι) Οοιιιιιιοιιτ , ὰἰτ Ιε ΙοιιΡ , πισω πιο Ροιικι με απτά Ιουσ

ιΙιιε Γειινἱε "Με επι Ρτειιά ?

(α) Τα τεετει·οιε. ι

(δ) Ι'ιιἱιι:ιε ιιιἰειιιι Μ” επι ΗΒο1·τέ @οι πιω ΐοι·6τε , ετ εοιιΓ

Πιτ.

(η) Ρειιά:ιιιτ απο ]ε μια ειιοοτε οΙιοἰεἱι·.

(δ) |ο, πιώ, οό=ο.

(θ) δ'ετι έα ιιΙΙέε , π Πτιἰ , ε'εετ τετιιιιιι6ε.



178 ι>οιέεπιε

σε τ:ΙΙ εετ ιααΙτ τοϋ: ααἱ εε Ματ

Πα εοα€Ιτ ο θα εει·νΙτατο (τ),

Πει· πιαανὲεε εετ οοΙα οοαεταιαε;

@αἱ :ι εαπ ταΙεατ α τΙόΙΙντα (α)

Νο Ιειἱεεε ει: Ραἰε ααΙ Ι1αταε νΙν1·ε.

τ "..

 

(ι) Επι εοαααεεΙοα ετ σα εω·νΙτααο.

(α) ΠεΙαΙ :ιαἱ οοααοΙτ Η: ΡΗ: ..Ια Ια ΙΙΙ:ει·τό.

·ξ-3-τα·-->..



ΠΕ ΜΑΚ!!! Β!! τηΑιττ:τ. ἰ79

φω-ΉΈΈ ==Έυηα === ===

ΡΑΒΕΕ ΧΧΧν.

 εἔἔεἔ νωφωνυ=== π::

σα” Ηουυπε ?αἱ πιο τυοίοί2]ΐετε θεση:

Β°ω Ηυηιο νοἰΙ ἰοἱ ηιυεττετ

Η Ρετ εεεειηιΡΙο ττιτηοτηΒτετ (ε) ; '

Πο εοαΜ:ηηε ουητε οτ άε εεε Ρἱει

Ε ιτε ευη ειπα «ηη εττ ἰτἱ‹-:2. (δ) ,

Εηνετε (ή) ευη νεηττε_ΚΉ Ρυττει

(α) Ροτ Πιτ ΒτιειἱηΒ (με Η @και

 

(τ) [τι Ροητηἰηε , Ην. ΙΙΙ, τ”. τι. Μ.: Ματιών: ετ ἰ”.ΕεΙοππαυ.

ΑΕεορ., του σεντ.

Τἱιυε Εἱνἱυε, Π!» Π, στη. :ακτη

ΒοιηυΙ. ΝΠηητ., ΗΒ. ΠΙ , Γ. ΧΧΧν. Μεπώτα ε: ?Μακ ν

.Ϊεηη άε δητὶεηοτ7, Μέυιότί.«· τοπ.Ψίταπτίύτσ; Ηἱετ. Ηττ.τΙο

Η Ρτειηοε , τοτη. Χιτς. ι ι7.

νἱηοεητ. ΒΕΠον. δ'Ρεσιιίιυπ |ιί.ττοπίαΪε.

δευση άΆΒυυάηηοο. Μ (μέντα σ: άε.ώιιτ απο Ια |ιιιι6ταο,

Ιω πιεπιὐτω ε: (ο φωτ", ?αἱ τις. ·υση!επτ τἰεπ ὐαἰΠετ, πιο αιίπιίπί.τ

τω» απ ·ι›επττε ε: σε.τεοπτ ι·|ια.5επιπ ιἰε &εωίέπετ. :ίσου , Μαρ,

:Με άειτο ετ εστω υοη·ι ό'αυτουτ. '

(η) ?είτε τεεεουνεηἱτ.

(δ) ΙΜοττό, τττττέ , ίτητη:.

(ά) Ουηττε. -

Πιτιάπτετ.

(α) Ροτ τση 8ΔευηΒ ςυἰ τσιπ μετα.

Π. τα

τ



ιδο · ιοιτειιιε.

()απτ ΙΙ πε νοΙετ ι·ιεπ τι·ανεΙΙΙιει·

δε ΙΙ τοΙιτεπτ (ι) Ιε ιιιεπεΙει·.χ

Μαιε Ιιειπτ ΙΙ νεπττεε €εππα

Ηιιετιννεπιεπτ ε'ειτ`ὲΙιΙοἰε ε.

° Ε Μαιπ·ι ε Πει.) ιιιι,ιΙ πε ροοὶεπτ

ει τι·ανΙΙΙετ σπιτι ΙΙ επΙοΙεπτ

@ππτ Ιε ει·απτ ΓοΙιΙετε εεπτιι·επτ ,

Μεπ€ἰει· ε ΙιοΙνι·ε απ νεπτι·ε πΙΐτιι·επτ.

Μαιε ποπ Ι”οι·επτ (ετ δέππει·

ει τιιιΙΙΙ πε Ροοιτ τΙεπε Β·πετει·;

(ό) Η νεπττεε ι·ενετ απ πεεπτ

Ε Μαιπε ε Ριεπ τπτ επεεπιεπτ

ιιοπ.ιι.ι·ι·ιέ.

(Σεπ εεεαι·πΡΙε Ρπετ-οπι νέοιι·

(ΙΙιιιεοιιπε Ει·απι-Ι·Ιππε (δ) Ιε τΙοιτ εανοιι· , Μ

Νιιε πε Ρπετ ιπἱε ενειι· Ιιοποπι·

@πι Ιιππτε ΐετ ἐι ειιπ ΒεπΒποπι·,

.Νε ΙΙ $ιτεε τπτ επεειπεπτ

 

(θ) Ετ ιπαἱπε ετ Ρἰει τοπτ επεεπιεπτ,

δε Ια Νατιιτε πε ποπε πιεπτ. γ

(ι) Οτετεπτ , ειιΙενει·επτ Ια ίαοπΙτέ άι: ι·ιεπ ιιι·επτΙι·ε.

(ε) ΙΙ Πιτ τεΙΙεπιεπτ αΙΐοιΙιΙΙ.

(δ) Πε ανοιεπτ εοιιτιιπιε , τοΖε&απτ.

(ή) ΡειεΙΙΙεπιεπτ , εειιιΙιΙαΙιΙειπεπτ.

(5) πω, αΙΙι·απεΙιΙ.

ι



Ι

τη; ικΔικιιι Δε έιωποι. ι81

(σ) Ραπ· ςιιΉ νοὶΠο Ιιοιιἱι· επι θεια:

δε Γ11:18 :ὶι ΓειΙττε επ επ ΕιΙΙἰε

ΜΜΜ επι ὲτοτιτ ιπειΙ-ΒεΙἱἱε

 

(σ) @αἱ Βια: ΜΜΜ ὰ ω" εει·]ωπ

@Μπιτ Βοπιε έ Πιιιττε ΐεἱΙΠε

()Μεοιιιιε ε" τειιιΔἰιιτ πιο! ΒπἰΙΙἰ:.

(π) Βιιἱιιιἔε , πιιαΠτώτέα

'
ι

ι

 _Μ· Α _ζ_

ΙΩ.
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κω--υω.ωω-"ωΆνω-νωινω--«Μ^”ωωωωωω"~`ννω`ω`-`ι`-νιω

ΡΑΒ Ε Ε. ΧΧΧν1.

Ποπ δι'π8ε ε! είοα Ιίζετρίί,

:ΜΒ

ω" δίκό>·ε ?αἱ Μακάι και Οοφἰί έ' ι? ά' μωωπ

~ κά .τα παω

_[)ι1ινε 8ἱπἔε (Πε: ιΙιιἱ άο1τωικΜ

Α στ: ννοι·ΡἰΙ αΙιιΉ επουτιττει

(α) θα: άσε εει Ιιειιννε Η Ρι·οετεετ

δε Η Ρ16ιιετ, ου. Γεια άοτι:ιετΑνἰε Η Πι εμε ττοΡ Γοτ €τιππ

(ό) Πω· υπ εοιιιιτ οοιιυνό εἰ επίίωιτ

 

(π) ΕΑ ΡοιιΙοἱπε, Ιἱν. ν, ΐειΒ. ν. Μ· Κινιατά ςπἰ ιι Ια ?απο

σοιιρέσ.

ΑΕεοΡ., δώ. νιπ.

ΡΒαεάι·. :ιΡΡουά. Βιη·ιπ. , ίσια. εαπ.

. Βοι1ι. ΝὶΙαιπ. , ΙἰΒ. ΙΙΙ, έ”. κια". Με” σ! Ριψκ.σ.

Αιιοι1. ΜΜΜ. , ίαΒ. κι”.

μ) Οκτ Ιιιἱ επ άο11πότ εἰ σεΙει ΙΜ ΡΙεἱεοἱ€.

(δ) Ε” νοιιε εεινει ε1ιιΉε στη άεε αΙιιειιεε ά‹Σο Μπιτ ρω:

τεπάτο εηίωιοε.

Πιι·ι)ιπΙε.τ.

(ει) οπο ιὶε ει: οσο Η νεηἀἱετ,

@ΝΠ Η όοπεε€, ου Ι'επ ΡτωΜ.

|

«

"-ΗΠ



/

ΠΕ Μ.ΑΒΙΕ ΒΒ-ΥΒΑΝΠΕ.

[ιι ννει·Ριε τιεπιιιιιτιε Με ιιοιι:,

` (Ξιιε εε οσε ιι τειιιιει·οιτ.

Η διιι€εε @ιι εε ιιιιεετ Με

Νε νιιε ειι ω” ιιιιιιιτ ‹ιε Ριιε θ”

δε ιιι,ειι νιιιει ιιιιε μια «:ιοιιιιει· ,

Πει· ει νικ» ιιιιιετ ει τοετ πιει.

Βιετ ιι Ποι·Ριε ιιε νιιε ειι φωτ

Πεετε τετιιιεετε Ρο νιιι ννιιιιτ

Η ‹ιε ιιιε Εεεε ιι επ 81202 ή

(ε) Νε ιιοτιιιι·ετει νοε ειιιιιι2. ,

Ευ Μπιτ ιεΒιιιε , ιι”:ιιιτι·ε 8ειιτ

ω· νικ» άι Βιετι ειΡει·τειιιειιτ ω)

Με “με Πω ιιε τει ειιιιιτε

Πε ιεο πο: Η Ρειιεεε ιειτειε ι

183
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ασ

(ό) Πει· ται: οιιι οσε ει ειιιιιιιι.

(ε) Ν'ειι·ει ιοε , ιιε ιι νοετιε «ΜΜΜ.

(π) ΕΙιε ιιε ρευτ ειτε ά'ειιιειιιι Ρι·ικ Ροιιι· νοιιι, ετ νει”

ι:ιενει ει'αιιτειιτ Ριιιε ιιι'ειι ειοιιιιει· ιιιιε Ριιι·τιε ιιιιε εειιε

ιιιιειιε νοιιιι €θιιε ω” νοτιιε ιιιιιι·οιιε.

(α) Νε νοιιε ιιιιιιιιέιει με, πε ιπειιει με τιιιιι (ιο εσιιισ.

Πιι νειΙιε Μιά: (οικω.

(δ) δει( ιιιιιιε ιιιι μι”, εοιτ άειιιε ιιιι αυτ”.

(ή) Ρι·ιιιιοι·ιειιιειιτ , οιινοιτειιιειιι , αρσπθ.

(δ) Αιιιιιιιιοιιιιει, "ω".



α
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ΠΟΒΑΒΙΤΒ

Πεετ εεεεπτπΡΙε Ραπ· .σε ναε τα (π)
|

Πε ΙΙανεπ· Ι·Ιαππε εετ εατπεεἱέ

δε ΙΙ α ΡΙαε αα'ὲι Ιαὶ ππ”εεταετ (ε),

ΝεΙΙ νὶεατ εαίπἱπ· εαπ· ΙΙ πε Ραετ

σεΙτπ·εε επ ω εεεε α'οππαπ·,

Μα Ι'εαπππε ἐπ Ρει·πΙπε εΙαπεεαπι ]απ·.

 

(π) Ρετ εετ εππεππη:Ιε , πε νΙοαε αποππτπ·ε αα'ΙΙ επι εετ εἰαεἱ

πΙε Ι'Ιποπαπαε ενα". .

(ε) δ'ΙΙ Οι αΙαε ιΙα'ΙΙ πε ΙππΙ εοανΙεππτ, ιια'πΙ ΙαΙ εετ πεπε

εεΙπ·ε.

Ι

Παζ
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ηιι ιιιιιιιιι οι: τιιιιιιοιι.. ι8ὅ

ΦυτοφαΜυουυ.ΔωνωωιΔω-εωωΒω-νω»`ω`νω-”ω

ΡΑΒ Ε Ε ΧΧΧν11.

Βου τω” ?τα επι αιι2τε μιέε »Με οοιιυετ.ιω· (ι).

Βου τω] τω» (μυ ννιιυτ :Ποτ

Εη ειυττε τεττε οοηνετεετ (η); ·

Τιιτεε Ιεε Βοετοε εεεειιιιΜει ,

Ε. τυτ ευη ουτε (δ) Ιυτ ιηυεττ:.ι,

Ειηειηο ουσ ιτευεεεητ Βοι οοιειτ (ή)

.
 

(1)[Δ Ροητοιηο, Ην. νΠ, του. τ. Με /Ιπίπιαια ιιιιι|αιἰτ:

άι: [τι μπε , Ην. ντι , Γεώ. νιι. £τι (Ζωα έτι Ζίοπ.

Ρτιωάτ. , Πτι. Ν, τ. ιιπ. Ζω τοόιπαιι:.

Βοιηιιι. Νι!ειητ. , Πτι. ΙΙΙ. ω.. ιιΧΧντι. Σου Πεεριαπε.

Δηοιι. ΝΠ. , τ. 1ιΙ.ΙΧ.

.Η στοιε απτο ίσου: τΓοτιδιιιε οτἱεητηΙε, ά'ειυτιιητ ΡΙιιε «με

Με τσιπ] έτη Μουν: άσηεΡιάρτη, Ποητεε ιητιιεηε, τσιπ. Η . η.

δ;; άιιιιε 5:ιηΒιιτ.τοτ , Ρει!ιΙοε Ι·ιέΒτηϊοιιοε , του π; ετ άοηε το

οηετοιεηιεητ , ηπιηιιεστιτ η” ι83ο , τ” τι , ν”, τοι. η, σοητε Η _.

ιἰε Ματίωι ?τά ή:: σε ;.·'οπι !ί ἔ€ΙπαπτΪα; ιιιιιιτιιηέ ότιηε Π: τ. Η ,

Ρ. ι52 άε τα ηουνοΠε έττιτιοη άσε τιιΒιιειιικ «το Βιιι·Ιπιιηη.

Με (ῖτειηά ά'Αυεε)ι, ΡειΒΙιειυι, ιιι-Β”, τοιη. ΙΙΙ, η. 193 ετ

τουι. Ν, Ρ. πω. ›

(η) Πιιηε Ιεε ΧΠ' ετ ΧΠΙ" ειιτο|εε, σε υιοτ ει€ηιίιοιτ άο

τηευτετ, τέειάετ, ειΠει·, ε'έτει!ι!ιτ.

(3) Πεεεειη , Ρτο]ετ οι: νο)°ει€ο.

(τι) Η Με ιηνι0.οιτ όΒιιΙοιηεητ τι εε ο!ιοιείτ ιιη ιιιιττε τοι , στι·

Η ειιεοιτ ηε Με τενειιιτ. (
Ρ

ι
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(ε)

κ

Και· πε ιιιιιεΙεΙτ ιπαἰε ι·ενεπΙι·.

Νε οτ Βεετε επι πεΙ' Ρτοιαετ

σιιπε αΙτι·ε Ιειοπε Ιπι· ΙιαἱΙΙιιετ; π

ΙΙ Ιπι· ι·εεΡιιιιτ ιιιιε πππ ΐει·ει

Αιπ:Ιπεε ππΙ ππι·ι·Ιι· π”επ οεει.

νιιε πιειειιιεε ιΙενει ι·εδαι·ιΙειι

@πι πιἱειπι νπε Ρπιεεε επνει·πει·.

Ι)ιιπε ιιπτ αΙοι·ε ΙΙ Σεπ εΙιοιει ,

(Ιαν ΙΙ πι οτ ιιπΙ ει Ιιαι·‹Ιὶ

Ωιιι οεαετ Ρεπι·ε εεΙπἱ πππ (ι) ,

Ταπτ Ιε τεπειεπτ ει α ΙεΙππ,

Με α: ΡΙπεοι·ε ανειι Ρι·επιιε

@πε ιπεΙιι Ιεε ατπει·ειτ τοιιι-ιΙιε (ε);

Απ Εεοπ νππτ, ει ΙΙ ππτ ω

Κ' ΙΙ ενεἱεπτ Ιε Εεπ εεΙιτ.

ΙΙ Ιιιι· ι·εεΡππτ , πΙεπ όπτει. πιιε

 

Π.

ΧΟ

(ι) (ἐπὶ ρεατ ρι·επτΙι·ε Ιε τἰτι·ε τΙε ι·οΙ, ταπτ Ιε Ιοπιι ετοἱι

οταἱπτ

(α) ΜεΙε ΙΙ Ρποιπἱτ πππ απἰιπαιπι ιιιι'ΙΙ Ιεε αΙιπει·οΙτ ετ Ιεε

ρι·οτ6€ει·οΙτ.

(ε)

7απΕιιιτει·.

ΙΙ Ιοι· ι·εεΡοπτ ειπε ποπ Γεια ,

Ν'ειι ποιά πιιΙ, εαι· Η π'οεα,

Ι)'εαπε ιπεεειπεε άοινεπτ €αι·(Ιει·

επι Ιιἱεπ Ιεε ιιπιεεε εονει·πει·.

";"~



Πβ ΜΑΒΙΕ ΠΒ Ρ'ΚΑΠΟΕ. Ι87

- Κε οοἱπιο Βεειε 11νε2. οΙιοἰεΞε ,

Ρτε:ετε ετ ἰεπεΙε ετ οππΡτεπεπι;

δε: άι: οιικιΒε απο τειΙεπιι

Εετεἱτ εἱ Πειπι οιιπι Η ἀενεἱτ ,

Μεπε ά'ιιπε οοεε εε οτέπιθἰτ (α) /

ΟιιΉ πιο Ρτόεἰετ π ουπεεΠἱετ (δ)

Μ: ννετΡἰἱ (μή κτορ εεἰτ ττἰοΙιἰει·;

Απόιή εππτ ΐε!υπ ετ οπ€ι·ὲε.

(ό) 5ὶ ἀεὶ' Βοιιε νοεΙε:. εινεἱτ Ρὲε | 3"

δε Η ΐώτοε εεπι· 5ειἰπε @του (ή)

 

(ό) δΊ! πιο Ιπὶ νοεΙεπτ ανοἱι· Ρὲε

πω” Η Βιἱτε εώ1επισιιτ

@πε -ἰπιπειἰε ]οτ επ εστι νἱνσπτ

Π πε ἀοἰε Βεετεε εάεεετ.

(π) Ν'επ τἰοιιτει Ροὶπτ, νοι.ιε αν” ΗΜ υπ ω” οποἰπ.

(α) Ανοἱτ Ρεπτ, οτειἱΒηοἱτ, τεάοπτοΠ.

(δ) [.‹-: Ποπ οπιἰἔποἱτ εοπΙειπεπτΠιιε Π: ὶοιιΡ πε Ρι·ίτ Με το

πεπιἰ Ροπτ Πω πω εεε οοπεεἱἱΙετε.

(ή) @Με οοιιτυπιο :Με 3ιιι·ει· επι· Ιεε οποεεε εειἰππεε , ε'ἱπττο

ἀιιἰεἱτ επ Ρι·ειποε, επ ιπόπιε τεπιρε πω: Ια τοΙἱΒἱοπ απτό

τἰεππε. Εεε ειποἰεπε Επιποε ]ιιτοἰεπτ Ραπ· Ιεπτ ΒειτΒε ετ Ρετ

Ιειιτε οπονεια; ππήε ερτὸε Επι: οοπνετεἱοπ, Πε πε οοιιεκπ:

1ὲτοπτ ρΙπε ιΥεπΒο8ειποπτε επιπε Με ρτοπιὶε εο!επποΙΙεπιεπτ

πε Ι'οΙ›εεκ·νει·, άενεπι άεε οΒ]ετε εεοτέε, Με ι!πεΙεε τεΙἱιΙπεε

άεε ΜΜΜ, Μι Με( , Ϊ'ἐνεπεὶ!ε, απ. Νοε επιτέΕτεε πιο Ροπ

νοἰεπτ ρεπεετ ιιπ'ιιπ ο!ιτόιἱεπ ΡΜ Ρτεπάτε έι τόπιοἰπ ά'ιιπε

Μπεεειέ Ιεε οποεεε Ιεε μα:: τεεΡεοωΒΙεε : Πε εε Ρετειιεάοἱεπι

εμε [Ποπ πε πιεπιμιετοἱι με πο: ριιπἱι· Η Ρ:ιήιιι·ε.



ι88 ι>οιΖειεε

@Η πε ιΙεΙε Βεετεε ιιιΙεεει· (ι),

Νε Ιεε ]ειπηεε ὁ ευη νΙνεπιτ

Νε πιεπ]ιιετ εΙιετ πε Μπιτ με Φωτ.

Η Εεεε ει ύιΙΙεπτΙετε 3ιιτό

ΡΙιιε ρεεε: ΙδΙΙ η”ιππ (Ιε1πωιάέ ;

ΜεΙι ευεπιτ ἰΙ Πι Νεκ εεεειιτει

()ιιε ΙΙ ΙΙΙιιηε ε”ετι Πι :Πεμ Ι

(Παω τ:ΙΙεπτ ω: ιΙε εΙτετ πιευ€ἱετ.

Ρετ επ8ΙΠΒ νοΙ‹ΙΜ ΡιιτοΙωεἱετ

 

Ι..'οιι Με ρι·ετοΙε ετ Ι'οπ πε τεεενοἰτ Ιε εετπιεπτ «σε άεπιε

υπ ΙΙειι εεΙππ, εοΙι ιΙσπε ειπε εΙιερεΙΙε σε εΙειπε ειπε ό8ΙΙεε.

(3εΙιιΙ ΦΠ ε'ε11ΒεεεοΙτ άενοΙτ ε1τε θα ]ει1η;' ΙΙ κΙενοἰ€ ε,εΕτε

εοηΙεεεε ετ :Νιού εοιπιτηιιτήε. ΑΦΜ Ισ π:εεεε, Ι'οΙ1]ετ επτά εε

ἀεΡοεοἱ€ ευτ ΙΆυτεΙ , Ιε εοιιττειετευτ ε,εΡΡτοεΙ·ιοΙτ , εε τιιε1ιοΙτ

ΙΙ €ειιοιικ, εΙενειιι Ισ πιειἱπ Ρου'τ τουεΙ1ει· ?αυτό ετ εε πάση

γ ενοΙτ ΡΙεεέ; εΙοτε ΙΙ Ρι·οηοηεοΙι Ια ΐοτπιιιΙε άιι εει·ιτιεπτ.

(Ιετιε πιειιΙετε άε @τα ε'εΡΡεΙοἰτ]”ιιτ‹ιπε ωρα· Μενα , μα· ορ

ΡοεΙΙΙου ὰ εεΙΙε ιΙεε εεεΙέεΙεειΙι1ιιεε, /ιιΜπε ίτι.Ψεε2ίε .σαεήε,

εΙεετ-ε-εΙΙτε ]ιπετ ει; Ρτεεειιεε ιΙεε εΙ1οεεε εειΙΜεε , μπα: εμε

εεε αΙεΗ1Ιετε πε τουεΙιοἰειπ ροΙιπ Ιεε εΙιεεεε επι· ΙεεςιιεΙΙεε

Πε 3ιιτοὶεπτ. ()'εετ εΙε Η ι1ιι'εετ νεπιιε Ια εοιιτιιιτιε ‹Ιε Ιενει· Ια

ιιιεΙπι επ ΐιιΙεειπ εετπιεπιτ , ετ Ροιιτ Ιεε ρτεπεε, εΙε Ισ τειιΙι·

έτειιόυε ευ: Ιε ροΙτι·ίι1ε.

1707032 άι: ()επεε, ()Ιοεεει·. πιά νεο. ]τιΜπιεπΕΜπ, ετ .Ϊππυν.

θΙοεεεἰτε ιΙε Ισ Ιεωειιε :·οιινωε , :σεχ πισω ]:ιπι2ση]ΙΜε7 ‹ἰε ἰα

πικάπ, ειιί7εΜεπε ετ “τυπο”. Ν. Β. Α σε τΙει·ιιΙετ εττΙεΙε ]'εΙ

τεΙΡΡοι·τε Ισ ίοπτιιιΙε εποἱεππιε ‹Ιεε εεΠΠεΙΙΙ5. Ου νοἱπ ιιιιε τε

(1) Βετττε, ΐτειρρετ, εεεοιπποετ , τα".

»

Ι»

. Π

.` η] ν.

-._-.ξε



τι"

Ο

οι: ΠΔΠ!! οι: ιιτι.ικοιι. ιδ9

Πε Ιεε Βεετεε οιι·ειετιιιιι (π)

δε νιιιειιτε , ετ ιιι€ετιιιιτ.

Πιιιιτ. :ι οτι ΠΙιεντοιΙ ειΡειε,

Α οιιιιεειι ιι ει άειιιιιιιιιό

Κε Ρετ :ιιιιιιι· ιι ιι άεειετ (ο)

νού· ιιε ε'ειιιιιιιε έειε Ρι.ιιετ;

(ε) ΠΠ ιι τεεριιιιι Ε” ειε Ριιοιι

Π

ι (ε) Πι ιι τεεροιιτ ιιιιε ει ριιιει

οιι'ιι ροιιιε “Με ιο Ριιιετ.

Ρτεεεπτειιοιι ‹ιε εειτε εετειιιοιιιε ιιιτ ια ιηιιεεετιε ‹ιε ιο ι·ειιιε

Μειιιιιιάε; εΠε Ροτιε εεττε ιιιεετιμιοιι ι ΠΠ Βιιωιά' αιεπιπιεπ

Μπι βεί! ΨίΠείπιο ἐκεῖ.

Ρει·εενοι ε)·ιιιιτ ότε τετειιιι Ρτιεοιιιιιετ οπο:: ιιιι ειι:λιεειι , οιι

ιιιι στι” ‹ιε ιε ιιιετττε ειι ιιιιετιε οι νειιι ιιιτει «ιε ιοτιιιετ ιιιιε

ειιιτεΡτιεε: ιι τειιιιιε ιι'ειΒοτιι, ει επι ιιεε οιιιεειιοιιιι επι πω:

εοιιιιιιιιιιεε εινα: «Με τιιιεοιιε ει ιιιιιιιειιιιεε οιι'ιι εε ιιέτετιιιιιιε

ι ω" εε «που ειιΒε ιιε ιιιι. -

πο, ειιωι, εοιιι τοι ιε Δε",

δει-ιο Ιιτεε ἀεὶ' ειιιτειιιειιι ω".

Πο ιιιοιιιι ιιτέειοε ειιιοιιιιιιι·ε

[ή ε ι'οιι ιιιιιιιιτειιιιιιι ιοτΕ-τι·οιι?

Ετ ιι ιι Ιε επετει·ιιειιιιιιιι

οιιε ιι εε ιιιειετιι ειι ιιιιιιιε

Πε «πειτε ιι ιειιεε Φο “Με

Βοιιιιιιι οι: Ρετεενιιι Ιε ΠειΙοιε. (Ρετ ΟΙιτε.ιιιεπ: ιἰε Τι·ομι,

ε· 178, Β° σο!. ι, ίοιι‹ιε οι: Πιιι€ε , π" η, οιιιιι 69 ,:ιιιειειτ

ΐοιιιιιι 7535 - δ.)

(ι) Αεεοτοετοιιτ που: εε ιιιι'ιι νοιιιιτιι. η

(α) Η Ιε οτι: ιιε ω επι ιιιιιιοιιειιιειιτ οι “ω Πιειειιιε

ιοττε.

ι

ε-



π9ο _ π>οπἐειι:ε

σε Ραἱππεε Μαΐ Ιε ΡοοΙτ

ΙΙΙ ΕΟΧ επι ταετ πππαΙτ εοπ·π·αεΙε·ι

Ραπ (α) Ιεε Βεετεε α εανοΙει,

Α ται ααεαπππΒΙε ‹ΙεπππααπΙα

ΚεΙ ]αΙ8επππεπιτ εΙπαεειπππε τεπα

Πε εεΙαὶ ααἱ τΙΙετ εαπ: 5επ8πποαπ·

Ι·Ιαατε ετ ΙετΙεεεε (δ) ετ τΙεΙαοπποαπ·;

ΠὶΙ πεεΡαππΙεπιτ τα τΙοἱτ ππποτἰπ·.

ΙΙΙ [Ισα ναὶτ Ιε ΠΙπενπ·εΙ εέεἱπ· ,

δΙ Ια οοἰε Ραπ Ιαι· εε€απ·τ (ή) ,

Ραἱε εἰ (δ) παεππ]α Ια παεἱΙΙαπ· Ραπ·τ,

Ε] Ραπ· εα τεΙεαΙε (δ) εανπ·Ιπ

Επι Ιαπτ αε αατπεε πΙόΡαπ·τΙπ@τα ἰεεΙΙε εοοαΙόε '

ΙΙαε αατπ·ε Βεετε α αΡεΙόε ,

Έσω; αατπ·ετοΙ ΙΙ αεπππαπππΙα (8),

Πε ε”αΙεἱπΙε Ιεε Η εαπππΙπΙα Ρ

Ιαι άοΙεπιτε νοΙτ απε›π παεατα

ι

· ο

(π) ΙΙ Ια Ροανοἰτ εαΡΡοπτεπ·.

(α) Ραπ. Ροαπ· , Ραπ·πππΙ , εππτπε , εΙπει.

Ια]απ·ε , ΙππειιΙτε, οατπ·α€ε.

(ή) ΙΙ Ιε ιαα ιΙ'αΡπ·ὲε Ιεαπ °εοππεεΙΙ.

(δ) ΙΙ επι. π

(θ) Ι)επ·ίΙπΙΙε.

(7) Ι)Ιετπ·ΙΒαεπ·.

(8) ΙΙ ΙαΙ Ετ Ια πιπεπππε ααεετίοππ ετ Ιαἱ ιΙεπππαπαΙα εε αα'ΙΙ ΙαΙ

Ι

να

τ”

εεπππΒΙοἰτ ιΙε εοπ ΙπαΙεΙππε ; Ια πππαΙΙπεαπεαεε αΙαπα πππὶεαππ πππεππτΙπ.



ΒΒ ΠΑΠΙ!! Β!! ΡΒ.ΔΠ(Η.?..

οι: Ρυτ νοιτ (ι) ιιιτο ιιιοττ εουίτιτ;

Βιετ Η ε ουσ ΡΙυε εοει ουιιυτ (ε)

Νο εε·ητι υηιΙυεε ιιιι-:ε ηυι ιι.ιτ.

τι Εεε ε ΟοηοιΙο οηεοιηι:ιιό (δ),

Α εεε Βετυηε ε ιιοηιεηάό

@ειι ιιοιτ ιειτο Ρετ ιυι€ειηοητ.

Πο του ιιυι ττιοιιο οτ ιι ιηεητ;

Τιιιτ ιυ)εητ ου'οιο εειτ οοιεο[τοτε ε ιι @Με ιε Βεετε Ρτιεο .

δι Ιε οοιεε οτ σ.ιόΡόοιόε,

Πονεητ εευε τυτε· ιε ιηοηΒιέε.

θυιοτοε ερτὲε ηο ιιοηιουτε (δ)

Ουτε ιι [οι νιτ ετ εεΒετάε

Πτι διηἔο οτεε ο Ρετοτόυ )

Πο ιιιι ε 8τεητ τειοητ ε” ,

ΜοηΒιετ-ιο νιευτ ὁ τιέννουτοτ.

[ιη ιυτ 11 Με ιιοηιεηιιοτ

Πε ε'εΙοηε , ε'οιο εεττ Ρυεηε,

Ι

|9Ι

7ο

8ο

τ) νέτιτό. '

(ο) ουτε, Μονό , τοττ, νιΒουτουτ.

«

(ε) ΠεΙΙο-οιιυι τέροικι ευε ,ιιυειιυ'ε σε 3ουτ , εΠε τιε εεητιι

οτιουτ ΡΙυε τιουοο.

(δ) Ρετιειηειιτ ου τουηιοη τιε εε ηοΜεεεε; νο)ιει ιε ηοτε·

τιε Ιε Με τα”. Ψ

(τι) Τουειυ8εητ ου'ειιο ιιοιτ θττε ιηιεο ιι ιηοτι.

(δ) Η εε Ρεεεε ρου οι: τοιηΡε. -



”""Ι
ι

ι

ποπ · . ι>οπειιιε

Οιι ε`εΙε εετειτ εοπει οπΙαπι (ι). -

τι διπ8εε ίπ ιππΙτ νειιιει (ε) ,

Νε νοΙειτ πιιε εετι·ε Μζιιεε ,

οι· ι;Ιιετ απ Ι.επε οιιε πιοΙτ εετειτ (δ)

Απι·ιι·πει, ει τιιι”ιΙ πε ροειτ

Πε Ιι εεπτιι· Ια εειε ΙΙαιι·επτ ,

Ρπι· ειιπ ει·απτ ιπαΙ ε εε ‹ΙοΙεπι· ; 9”

Επτι·ε τΙεπε ιει·τ, .ιταπτ Ιι τΙιετ.

Νε εοπτ Ιι Εεε ειπε ιΙ Με (ή) ,

(ει) Επι· ιΙπεΙ' Ροοιτ ττει·ε ε ιποι·τ (δ)

! επι πε εε νοΙειτ (Με τοι·τ.

Επ ειιπ Ιιτ πιαΙαιιεε εε πιω ,

Α τιιτεε Ιεε Βεετεε εε ΡΙαιπτ

(ε) @πε πε Ι'αΙειεπτ'Ροιπτ «Με _

¦ @επι πε επιτΙειτ πιαιε τι·εεΡαεεετ.

 

(ό) βατ πε Ιε πετ ιπειει· ε πιοι·τ.

(ε) _ οιιε εΙεε Ιε νιεπεπτ πω" ,

@πιο πε Ι'αΙειεεεπι τειπειιει·,

ΕΕ πιαΙ Ιε ιαιτ ιποΙτ τοπτιπεπτει·.

(π) 04Ιοι·ιιει·ειπτε , επιιυεο!επ.ι.

(ε) Ειπ , ειιΙιτιΙ , ιΙιεειπιιιΙε, ·υεπιττπ:. ι

(3) ΙΙ ι·όροπιιιτ απ ΙοπΙι ιΙιι”ότειπτ (σετ επιΙιππιό , ιΙ πε Ροπ

νοιτ ., ε εαπεε πε εοπ ιπεοιππιοτΙιτε, Ιπι τΙιι·ε ιιιιεΙΙε οι:Ιειιι· αναιτ

εοπ ΙιαΙειπε, ιιιιε εεΡεπτΙαπτ ιΙ ιιι·εεππιοιτ τιιι'εΙΙε ειοιτ επτι·ε

θεια, ε'εετ-έι-ιιιι·ε, πι ιΙοπεε , πι ίοι·τε.

(ε) νοιιε πε εανει με εοιππιεπτ ε')· Ρι·ιτ Ιε Ιοιιιι.

(δ) Οοπιιαιππει· α πιοι·ι.

/



ΒΒ Μ.λΙΙΙΒ ΒΕ ΡΕΑΝΠΒ.

ΟἱειΒι Η ίἱτεπτ Μἰτεε (ι) νεπἱτ

Ρπτ εενεἱι· εΉ Ροττεἱ1 €ετἰπ·;

[ή Μἱτεε επ ευπτ τιιὶτ εε8·ετό Θ)

@κι τιἱειπτ π,ιιπτ ννόπ πε ττυνό

@ιιΉ επ ευ τπ:ιΙ :μή Η πόίϊετ ,

δε τειἱεπτ (ή) ‹Ιε ιπειι8ἰετ έπετ.

.Ϊε π'ειἰ, Ϊετ-Π , πω ἀεεὶτιεἰετ

Ροτι ‹:Ιε σποτ ‹]ε 8ἰπΒε πιετιἔἰει·,

Με ]εο πε ννοεΙ Βεετε ειόόεετ (δ) ,

Μιιπ εεἰτεττιεπτ ππ`εετιιετ 8:.ιι·άει· (δ);

δε @Ο π,επεεε τεΙε τεἱεππ

Κε Γοττοἱεεεεπτ πιἰ Βιιτ11Ι1.

Βυπτ Η Ιοεπτ εοτππιππεπιπεπτ

@Ή Ιε ΐειοε εόπτετπεπτ ,

.Η τή ἀεἱτ 8:ιττ]ετ εότεππεπτ

Ωωπω ειιπ σπα· ε ειιπ ΜΜΜ.

Νε πἱ Ροεπτ-Π πιιΙ Βετεπεπτ

(]ππιτε εππ Ωστε άε πιώ ἔειτἰτ.

@ειπε Η οϊ Ειιπι Η Με

Ι93

ισα

πιο ,

 

_ τΙε εε τπΔΙεᾶἱε. ?ισα Ια πωσ ‹ἰε ία/Β:Νε ειιίιωιπτε , Ρ. 197.

(α) Νε εανεπτ απο Ρειιεει· άε εε αμε νεπτ Η: ΙοιιΡ.

(δ) ΝέΕΖε:,πώεε, άε πιεσε”.

(ή) Βεεἱτ, νο¦οπτό , Βεεοἱπζ

(δ) Τοποπεπ·, Ρτεπότε , εεετἱΒε:· , αιίε.τ.τε.

ϊ

πετ1πειι τ.

(π) Εεε επἱιπειιιι ιπεικἰετεπτ Ιεε τπἐςἱεεἱπε , Ροιπ· Ιε μπω»

(θ) Π”εἰΙΙεπι·ε ῇε πε Ραπ, πὶ πε πια επΐτεἱπἀ:·ε πιοπ



194 ' ι>οιέετιιε ~ Ι
Με δΙτι8·ε οεεἱε:, ει Ιε ιιιειιΒιιιι τ

ΡιιΙε τιε τιιιἱε:-ὶΙ ιιιιΙεΙιι8επιειι:

ΙΞΩ

Νε πε Πτι: νετε εποε εειιτειιιετι:.

ιι: ο ιι .ι π. ι ι· έ.

Ραπ· σε, ΙΙ $ειΙ8εε ιιιιιε:τε Ι:ιειι

()ιιε ιιιιι σε ἀεὶ: Ρυτ τιιιΙΙε τΙειι

ΓεΙιιιι Ηιιτιιιιιε ΐετε Βε8ιιιιτ

” Νε πειτε Ιε ε Ιιειιι:ε Ιιοιιιιι·;

.Πι ιιε 8ειτοΙετει ΙοΙειιι:ε (τ)

ΡΙιιε ἐι ΙΙεειτειτιἔε Κ' ιιιι Ρτινε

ει εε ‹ΙειιιεΙιιε νετε εδ €ειι:

Πιιιτι θε: ΙΙ Ιεειιι τΙε ειιιι εειτιιιετι:.

7 ι

 

σ) ΡιιΙε οτειιι :οιιι Ιοτ 3ιι€ειιιειιτ,

Ν'ειι :ἱτι: οιιΙιεε έι τιιιΙ ειιἰτιιιειιι.

(π) ΙΙιι”ει€ιτει Ρειε τΙε πιεΙΙΙειιτε :οι ειτινετε Ι'ε:τειιι€ετ ερευ

νει·ε Ιε ειτοτειι, ε: Ιεε ρτοπιεεεεε ιιιι'ΙΙ Π: ὰ εστι ρειιιιΙε, εει·οιι:

Η:ιτάεεε εοιιιιιιε Ιε εετιιιετι: :Πι ΙοιιΡ.

ο



ι

οι: ιι.ιιιιιι οι: ιιιιιιιοιι. ι9δ

ων-νει-Λεωνεωε===========νω-.===νωεωφεεεε
 ιι

ΚΑΒ Β Ε ΧΧΧν11ι.

Ποιο Μίτε (με :είπα απ: Ποπιε

Β”ιιιι Μιτε (ε) ειιιιτε επι εαιιια
δ Η ιι τιεΙιε Πιιιιιε εεε ιι εατιιεΕι:ι ιιιιιιτ ιτεε εταιιτ ειιιετιιιετει;

Ριιιε ανειι ιε εαιιε ειιιιιαιιιιει `

Α εε Με εεε ιε Βατιιαει, Μ

Κε ιιιιΠε τιειιε οι αιιεεαετ (ή)

(α) Κατ μη· εε εαιιε Βιειι ειιετιοιεττειτ (δ)

Πει ειιιετιό εεε Ρετε αιιτειτ.

Κα Μεεειιιιιε (δ) Ροι·τα ιε εαιιε

Και εε εαιιιιιτε κιεεειιτ ιιιι μπε; Ν

 

(ι) Κε Πτειιιι ιι'Αιιεε)ι, Ιι'αΗίαιετ ιιιδ”, τοτε. ιν, μ. πιό'.

(ε) νο)·ει Ροιιτ εετιε ιιοιε ιι ια θα ιιε Ια πω: , τι. η”.

(δ) (μια ανοιτ εοιΒιιε Ρειιιιαιιτ ιιιιε ιτεε-εταιιιιε ιιιαιαιιιε.

(Α) Ετ εεε Ρετεοτιιιε Ν] τοιιειιατ.

(δ) Πατ ιι ειενοιτ τεεοιιιιοιιτε μι· εε εαιι€ ια ιιιαιαιιιε Δ”

Ρετε.

(θ) Κα ιειιιιε ιιιιε.

?ετίιυι2ε.τ.

(τι) Ρετ ιε εαιιε , εε με , εοιιοιεττοιτ

@Με ειιίετιιιειε ιι ανοιτ.

ι Π. ιδ



π96 | π>οπἑεππιε

Ρ Μεε πππιπΙτ ΙΙ εετ παεεανεαα (π) 7

Παπ· τατ Ιε εααε α εεΡααπΙα.

Νε ΙΙοεα όα·ε αε πααετπεπ· (α) , |

ΝΙαατπ·ε εααεεπΙ ππε εετ τπανεπ· '

ΜαΙε εεΙ αππ-Ξεεαπεε θα εαΙαΙεπ·;

ΙεεΙ εααε Ιεεεε π·εΙπ·εΙάΙεπ,

Ταατ :με ΙΙ ΜΙπ·εε Ι'οτ νέα. '

Ραπ· Ιε εαππο α αΡει·εΙπόα

@ε εΙΙ επ·τ Ρπ·αΙαε τπαε Ιοτ Ιαἱεεἱε. Πε π·ἰεΙπε Ηαπαε α εἰ εεπααἱε Ι ε·

@Η εααΙεΙτ Ι›ἰεα ανεΙπ· εΙΙαατ;

δα ΙΙΙΙΙε αετ νεαἱπ· αναππτ ,

'Ματ Ραπ· άεετπεΙτ , ταατ Ραπ· απα0απ· (α) ,
_ πα αετ ααεαοΙετπ·ε Ια νεπ·οαπ·. η

(ό) Ι)οα εααε ΙΙ πΙΙετ πΡεΙε εεΡααιΙΙ,

Ε. αιπε Η αατπ·εε εετεἰτ πΙε ΙΙ.

 

_ (ύ) δοα Ρετε παΙετ Ιποπ·ε ‹Ιε Ι'επ·π·οαπ·.

(π) Μαὶε ΙΙ Ιαί απ·π·Ινα αα αεεἱτἰεατ.

α Νε Ι'οεαππτ εΙΙπ·ε πα εοα(Ιεπ· α επεοααε, πε οαναππτο - Ρ Ρ ο

Ραπ· εοαεότπιπεατ , τπ·οιπνεπ· Ιε απογεα ιΙ'7 π·επππειΙΙεπ· , εΙΙε Ρπ·Ιτ

Ια πόεοΙατἰοα ιΙε εε ΙΙαΙπ·ε εαΙΡαεπ·.

(δ) (1αε ε'εετ ‹Ια εααε πΙ'αππεΐεπαπαε εαεεἰαπε. ΙΙ «ΙΙτ αιπ ιππα

ΙαπΙε αἱ ανοἱτ Ι'αΙπ· εαπ· ι·Ιε ετ τπ·οαΙ:Ιό α`ΙΙ ααπ·οΙτ αα εαπ”αατ
ΙΙ Ρ σ Ί

ιΙε ΡΙαε. ι

(ή) Ταπιτ Ραπ· π·εΡπ·οεΙπεε «με Ραπ· εαπ·εεεεε , ἰΙ ΙαΙ ίΙτ ανοαεπ

Ια νόπἱτε.



ΒΒΒΙΑΠΙΠΒΕ ΡΙΚΑΝΟΕ. Έ97

ινιοιιιι.ι·τι:. τ

Αυττοει νετ άσε Τοηοιιόευτε (ι)

[Με Ι.ειτοηε ο άοε Βοιεόευτε (ε)

Ευ ουι ιε ιέιοηιο ιηειητ. Χ

Ρετ εευε ιηέιειιιοε ευητ ετειητ | 3°

(2εητ ιηοικ εε €ετιιοητ τι ευητ Ρτιε ,

δι ευητ οηουηιιιτέ οι οοιε.

 

(τ) θτοιιιιευτε , εΙυετειιουτε. . (ο

(ε) ΤτοιηΡευτε, Ρτένετιι:ετευτε , ιΙυι εοιιτ τοιηριιε τιε ιιιευ

νειεο τω.

ΝΟ Τ Ε.

σε τηοτ ιιέει€ηοιτ ιιη οιιιτιιι·διεη, ου ιηότιεοιη ηοιι οοηευι

τειιτ, ιιυι ττενειιΙοιτ ευιιει ότι Ιε ιηειη, ου έτει: μύθο». Εεε

δωσε, ευ τεΡΡοττ ά'Ατιιέηέο, Ιιν.ΧΙΠ, εΡΡοιειεητ ιεε τιιότιο

οιηε, Ιεε οιιιτυτΒιεηε ετ Ιεε εροτιιιοειτοε μ.ιιράποιω Με Μία.:

ορότοιεητ οιεηε Ιεε ιηεΙειιιεε ετ τιεηε ιεε Βιεεευτεε; Πε Ρετ

οοιιτοιοιιτ Ιεε ειι” ετ οτιοιεητ ιιεηε ιεε τυεε Ρουτ ε'εηιιοημ

οετ. Πε Ροττοιοητ εινα: ουκ `ιιηο Βοιτο τιε τιτοΒυεε ετ ‹ιο ιτιέ

όιοειιιοητε , ειιιει ουτε τιε Ιε οιιετΡιο οι εεε Βεητιεεεε ρουτ Ιεε

Ριειοε. Πεηε τω” Λεω, Πε έτοιοιιτ οτιιιηειτοιηοιιτ ιηιιιιιε

ά'υη εεοιιοτ τειηριι εεε τιτο8υεε οτ ι;ιεε ειιιιιιιοε Ιεε ιιιιιε υειτόε,

ρουτ ιεε ειιιηιηιετιετ ε Ι'ιιιετεητ ευ ηιειειιε . τη ειι ότοιτ Βο

εοιη. Πει” ιΙυειεΙυεε Ρτονιηοοε ση ιεε ηοιηιηο εηοοτε πόση

τι:ιιτ.μ τ·ειποοίτειπ.τ, »Λεττ12εω, ύαίι|ειιι.ι, αταάοιιύσατε ευινεητ

ιεε ενειιτιιτοε ειυ τυπου τιε Γωιιοετο, τοιιι. Ι, ω. τι, οτι. νι,

η. 86. .

[ιεε τω" ιιιιιέτοιεητ άσε Ρί.<ι2·ίωικ (ότι Βτεο Φιισικὸι;) , «τη το

ι3.



ι98 ι·οιέειιιε

ππε εεε πει·πιει·ε πε εοιεποιεπτ Ραε Ιεε ιπαΙαπεε; ιΙε εοπεπΙ

τοιειιτ εεπΙειπεπι Ροπι Ιεε ιπαΙειπιεε, ετ ιπ8εοἱεπι πε Ιεπι·

εαιαετει·ε πω· Ιεε πιιιιεε. Εεε ειτε πε Ια πιέπεειπε ετ πε Ια

εΙιιι·πιειε έιαπτ τιεε-Ρεπ ανεπεόε α Ι'εποππε επ Μαι·ιε εστι

νοιτ , Ια εοπποιεεεπεε πεε ιιι·ιπεε ειοιτ αΙοιε ππε εειεπεε ι`οττ

ιιιιΡοιταπτε ετ ππε παιτιε εεεεπιιεΙΙεπεΙα ιπεπεειπε;ε'έτοιι πει·

εεττε εοπποιεεαπεε ιιπ”οπ ιιι€εοιτ πε τοπτεε Ιεε ιπαΙαπιεε;

ΡιειπΒε ποπτ Ι'οπ ιετι·οπνε επεοιε πεε νεετιΒεε παπε Ια ΒεΙ

Βιιιπε ετ παπε ιιπεΙππεε ιιιιιτιεε πε Ια Ει·απεε.

Νοπε εοιπιπεε ιπι·εεειειει·ε Ιε τοι;

ει ιιοπιι επνοιε ππ Μι” ππει·ι·ε,

Ραεεει· πενοπε επ Βπ8Ιετει·ι·ε. . . .

Ετ πιει Ια πεπιε, νοπε π'ιι·ε·ι

Ραε ει Ιοιπε εοιπιπε νου: ιιεπεεει,

@κι ιποι: ιπαιι εεττ, ιε νοιιε πι,

Βοπε πω, .ιε Ιε νοπε απ;

()ει·τει ιΙ εετ ΙιΙπε πε ιπεειπεε

Ετ πε "Με ιπΒειπεπε π'οιιπεε ,

@πε οπιιπεε πε επι Υποειαε.

πεσει" π" πω” Μίτε, ιπαπ.γ π" γε ι8 , Ι” Με , Ε” εοΙ. ι .

ΝοπνεΙ. επιι. πεε ΕαιιΙιπππ, τσιπ. ΙΙΙ, Ρ. 5 ετ θ.

Ι.ιθ (ἱιαιιπ π'Απεε),, ΠιόΙίαιω:, ιπ-8", τοιπ. Ι, ιια8. άθΙ ετ

(οι.

Οπ πε εοπποιεεοιτ π'απιιιεε εει·ιτε επι· Ι'αι·τ πε Βιιει·ιι·, (ειτε

επ Ει·απεε παπε Ιε ΧΙΙ" ειεεΙε (πω. Ιιττ. πε Ια Ει·επεε, τοιπ.

ΙΧ, π. 193), ιιπ'ππ ΟεπιπιετιΜϋε :κι (ει ρεεΙε, ετ Ιε ιαιπεπιι

σπιτι! πε .Ιιιάι”ειίι Πτίπεπιπι, μαι· θιΙΙεε πε (:οι·ΙιειΙ , εΙιαποιπε

πε Ρει·ιε ει πιεπεοιπ πε ΡΙιιΙιρρε-Απεπετε.

Ε'ότππε πε Ια ιπεπεοιπε Ρι·ατιιιπε ετ πε Ια εΙιιι·πιΒιε , επι·

τοπτ εεΙΙε ιιπι ι·εΒαι·πε Ιε τιαιτειπεπτ πεε ιιΙαιεε, επτιοιτ παπε

Ι'εππεατιοπ πεε ιεππεε πειποιεεΙΙεε πε επιιΙιτε; εεε ταΙεπτε

Ιειιι· ότοιεπτ εοπνεπτ πτιΙεε Ροπι· Ιει.ιι·ε ρει·εε, Ιειιι·ε ιι·ει·εε επ

Ιει.ιιιε ιπαιιε, Ιοιειιιι”ιΙε ιενεποιεπτ πεε τοπιποιε οπ πεε επιπ

δ

έ



ΒΕΠΑΒΙΕ ΒΕ ΒΒΑΠΟΕ. Ι99

Β:·ιιε, ιιιιι€ἰ!όε ου ειιι·σΡιέε , ε: ειιίἱιι Ροιιτ Ιεε εΙιενειΙἱετε

ότι·στιθετε ιΙιιἰ ιιι·τινοιειιτ ΒΙεεεόε σειιιε ιιιι ειι5 τοπια. οι”. ὅτε.

Ρ:ι!ηε, Μέπιοίτε.ε επι· Γαπωἰεππε ::|ι89αΪ87ί8 , π" μιι·τιε , Ρ.

15 , ετ ποτε η, Ρ. Μ.)

` Εσίιιι σε ιι'ετοιειιΙ: ιιιιε άεέ ίειιιιιιεε πιώ ιπειἱσιιοἰειιτ Με

εισεσιιαΙιεπιειιτε; σιι Ιεε. ιισιιιιιισιτ ωειιπἱὲτω, ιισιιι ΡΙιιε σοσ

ΐοι·ιιιε ὲι Ιειιι·ε ίστιεύοιιε, «σε εεΙιιἰ ιιε εσθε-ίειιιιιιε. (νσ7ει

(Ησε5. ιἰε Η Ηιιι€ιιε ι·οιιιιιιιε, σα:: ωστε Μαπ·οπε ει πεπει·ί&ε.)

Β:ιιιε 1ε οιιαι·ιιιιιιιτ ΩιΒΙιαιι ά'.Ιαεω.ιέιι ε: Νίεο|επε, (ιιιιιιιιιεει·Π

σ” 7989- α , (Ό 77, Π' Πο!. π , ιιοιινεΠε έᾶἱτἱσιι όεε ΡαύΖι1ιιι.π.·,

Ι:οι:ιι. Ι, σ. ιιοθ ε: ά07; Με θι·:-ιιιά ιι'Αιιιιη, ΡιιΗίαιω:, τ. Π,

Ρ. :οι ετ ισα). Πειιιιιιιτ «ισ εεττε ΒεΠε, ε'έτειιτ Ιειἱεεέ τοιιιΙιει:

σαι· ιιιιε Ρἱεττε, σε άεπιΠ Ι'όμιιιΙε ; ώστε ΝιεσΙεπτε... π Με Ροτ

π τσευι, ετ Μονο ιιιι'ἱΙ ιινσιτ Ι'εεΡ:ιιιΙΙε Ειστε άιι Πα. ΕΙε Ιε

ιι ιιιειιιι:ι Μπιτ ἐι εεε ΙιΙ:.ιιιεεε σκάι”, ετ Ρσι·ειισιι ει εσιιι Βἱι: |ε

ε νιιιιι σοὶ Ιεε σπασω ειἱιιιε, σιι'εΙε “πιω ὰ Πιι, ετ Ριιἱε εἰ

σ: Ριιιετ άεε Ποτε ετ σε Ι'ετΒε Ϊτεεοε ε: ιἰειι ΐιιεΠεε νει·άεε, ει Η:

σ Ισἱει Με :κι σου σε σε εειιιἰεεε, ετἱΙ Πι τσκ δω. »

1.ε εΪιενειΙἰει· Εκο, ΒΙεεεό σε” ιιιι εσιιιΒιιτ, επ ἰιινἰτε μι·

Ισ εσιιιιε (ἱιιἰντετ ὰ Ιε ειιἱντε «ἔσω ιιιι άε εεε οιιΜεσιικ.

πω. ι ωιω ὰειιιιιἱιι ι1ιειιει·,

ε; Πωσ πιο: Ρἱιιἱεε Μπα;

Δ Γιιἰ άειιε πιο” μπι” ετ Ισιεε

@οἱ ιιισιιΠ: εενειιτ σε Βιιτἱι· Ρ1ιιω.

ΕΜΗ Ειιἱ‹ἱε σε νειιτ Ρ:ιε εε ιιεΡσεετ ειιτιει·ειιιειπ επι· «Μι

έΕτειι€ει·ε, Ραπ ενσίι· εσιιι ο:ιε εστι ιιιιιι·ι. Χ .

δοκι ειι€ιιοτ· αεω"Μ στ άενειι;

δι Η ει εεε πισω σετεεε,

δει ΡΙειιεσ Η :ι ι·εΒειιάόεε,

@σε σι ΜΜΜ .ιωω τσεΙιἰετ.

. . . (.Έιιινει·τ Επι: πιεσε 2

κ

ι



ΠΟΙΕΣ

Βεπιεπ ιι'Ετεε ε: ιι'Επιάε , Ρετ θΙιτε.πίετι οι:: ?'ι·φε.ι, ιπ-:",

ιεπιιε εε (3ιιπΒό , π” η, εΙιπι θε , ε: ιιιιειειι Με7535- δ ,

ΡΟΠΒΙΕ5

Α Ιπι μι, επ: ιιιοπΙ: μπε

δω εετει·ε ειπε ιιιεπΙ.: επιΡτειπ. -

Επγάε επ εΙεε εε δε,

Επι· εΙει ιιιοπΙ: ι'ειεειιτετεπ:.

Ρτιπιεε Ια πιοι·:ε απ· εε:ετειι: ,

Ριιιει πιιεεπ: εεΙεπε ιπ'επ:επ:ε,

Α Ιπι Βιιι·ιι· πιειιΙ: μάτι: επ:ειι:ε;

Ε: εεΙεε επι πιεπΙ: επ ιενειεπ:

δενω: εεε με” ιιιεπ Η Ιιινειεπ:,

Ε: τ·επιε:ετιι ειππΙιιε:τε επι:

()ειιειιιιε ιει· υπο :Με επ πιει.

Σε ίειεειεπ: ιπιιιιΒιετ ε: ι:ιειιι·ε

ει Ιε 8ΔΝΙει:ι: ιι'αν.ιε ε: ε: Ιιειν·τε.

Α Ιπι Βιιτιτ πιιεειι: :ει τιιιιπε

Εεε μ.ιεεΙειι ειι'απεειε ιιιι'οπ :ειπε

Νε εεπ:ι πε πιει ω ιιεΙει·;

Σε” πετ τενεπιτ επ τοΙοι·

Ι.ιθ εεπιειιειιιει·επ: ι Μιεπει·.

Ρ' 153, ν” απ; ι ε: ε.

Ι

Ε: ειιεεπιι ιει· πιι ετιππΙ

Η Ιιει·:ει: πει· Μ» τ'οι·ιπε,

Τει:: ιιιιεΙε νι: «με ιπειΙεειπε

.ιει:ιιιιιτ ειιΙιει· πε Ιι μπει:

Επ εεΙ ιει· πιέιειπε ιιιοττει:.

Ιεειε ει·ιπε :ι επει·:έε

δι Ια εο:ι·ει:εττιεπ: Βιιτάεε.

ΤΜ: :με Ι'επιι.ιετει·ε Ιενει

Μειιπ:επιιπ: ιιενειιι: Ιι Με

δι Ιι απ, εε νεπε εεπιιιιιιιόε,

5ιτε , :σε νει: ιιιιι·εε ιπει.ιιιεε

(Σετ ιπιιιΙειπιε ε. ε'ετιπε :απο

ή

ι



θ

ΒΕ ΠΔΠ!!! ΠΕ Ε'ΒΑΝΠΕ. 20ι

@αι ιιε εεττ πιει ιιιοιιιτ εε ιιειιειτε

ει νειτ ιιι.ιε ιι ιιιιττε ιε τσιειιτ

Ετ εεε ια ιιενειιτ ιι ιιε εοιειιτ. (

Ποιιιρετετε Ιεε ιιιιτε ιιιαιιιιε ,

επ νιιιτειιτ ισεε ιιιιειιε εοιιιειιειε

τι ιιιιτε νιιιτειιτ ειι ιε-εειε

χ ι/στιιιε ι·ιτειιτ Ρεειιιε ετ Ρειε

δι εε άιειιτ εε «με ιοι· εειιιιιιε
Δ Ετ ιι εε ε'ετστιιειιτ ειιεαιιιιιιε

@εε ιειιιειε ιιε τεετιεεεετε

·ιΎε ιετιιειε ιισιιε εε νεττε.

Εοιιιειι ιιε Πιι€ετ , μυ 6'Ιιτε.είεπι ειε Ζ'ι·οχει , ιοιιιιε εε Πειιεε,

πο ι7, Ρ :σε πι" σοι. π.

Ρετεενει , ιιιειιιτε Ρετ ιε εειιεειιει ιιιεεειτε Κει, ιε Τιιετειτε

εεε ιιοιιιειιειετε, ιιιι ιιτοροεε ιε εοιιιιιετ; ιιε εσιιτειιτ ι"ιιιι ει.ιι·

ι'ειιττε, ετ ε ια μετιιιετε τειιεοιιτι·ε ιε ειιενειιετ τειινετεε ει

ιιιιτειιιειιτ ιε εειιεειιει , εεε τιειιε εε ειιίιτε εειιιι-ει εε εεεεε ιε

ιιτεε.

Ετ ιι τοιε (Αττικ) επι ιε εοετ ετ τειιτιι·ε

νετε Μ, ετ τιιετνιιισε εοτεεε,

τι ειινσιε ιιιι ω” ιιιοιιιτ εεεε,

Ετ ττοιε ιιιιεειεε ιιε ε'εεεοιε ,

@ει ιι τει.ιοει:ιτ ιε εειιοιε;

Ετ ιιιιιε ιι οιιτ εστι ιιτε<ι Με,

Ετ εεοιεε τω εειιιιιό;

Ριιιε ι'οιιτ ει ιτε ιε τοι Ροττε ,

Ετ ει ι'σιιτ τιιοιιιτ τεεοιιιοι·τό;

σιντι τιιειιτ ιιτι'ιι εατιτα τω,

Η ιιε ε'ειι ιιεεεσιιίοι·ι. ει: τιειι.

ιισιιιειι ιιε Ρετεενει ιε Πειοιε, του Ο|ιτε.πιεπ ι!ε ΐτ976.9, δ'

ι7σ, ν" ω. ι ετ ε.

ι)ειιε ιε ιειιιιειι τιε ια ι8'ιιικετε.εε (ιειιιιιιιιι ιιε .ι·ιιιιιεισ, ειιι

τιιτειειι); ιιιιε ι”ειιιι·ι·ιε νοιιιειιτ ιτοιιιΡετ εστι τιιετι, τω @με

εετ εστι ειιιειιτ ε «τει ειιε τεεοιιιιιιειιιιε ιιε νειιιι· ιοτετμιε εστι

κ

‹

Χ

ι
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ααα π>οαεπαε.

απατα Ρ εεπ·α. Σε Ιεα«Ιεαπααπ.) Ιεε «Ιεα:π όΡοαα εταατ αεεἱε τοαε

«:Ιειυπ εαπ· αππ απο ααΡπ·εε «Ια Γεα , αππε «ΙααποΙεεΙΙε εατπ·ε ανεε

αππ εαε: ·

νεατοαεεε Ροπ·τε α νεατοαεεπ·,

Ετ ναΙτ Ιε Ιαοπ·εοΙε εαΙαεπ·.

Ι.ιθ πααπ·Ι πεα«Ι Ιε εαΙππτ, Η ἰιπνἰτε Ι'απααατ «Ιε€αἱεό α ε'αεεεοἱι· ετ

α εε εΙπααΠεπ·, εεΙαἱ-εἱ Ιε π·επαεπ·εΙε , ετ ε'α«Ιπ·εεεαατ α Ια τεπαπαε,

ΙΙ ΙαΙ «ΙΙτ:

Βααπε, νοαε απ'ανει εἰ απαα«Ιεε,

. Ετ απ'ανει εἰ Ι”ετε νεαἰπ·,

Ο: παε «ΙΙτεε νοετπε ΡΙεεΙπ·.

ΠεΙε αε τα Ραε εεΙ)αΙαε,

νοαε «Ιἰτεε νεα, παα «Ιοππεε αιππἱε,

Μοατει Ια εαε εα «·εΙ εοΙἱεπ· ,

ΙΙ α:π'εεταετ «Ιε νοετπ·ε ααεετΙεπ·.

Πε νοαε Ροἱετ, «ΙΙετ-εΙε·αα Ι:οπ·Βοίε,.

Ωααπ· ιποαε π·ενεα«Ιποαε «ΙεπαααοΙε;

.να Βοππτε εε π·απαε αποππΙτ παεπ·νεΙΙΙοαπε,

Ετ Ραπ· εε «με εαὶ εἰ €οατοαεε

Μ'εεταετ-ΙΙ πω: ται ΡοΙ εαἰαἰεπ·.

παταω αΙε Ια δαίαετεεεε, πααααεεπ·Ιτ α” 7: π8, ρ α π π . ν° «:οΙ.

α , αοαν. «έ«ΙΙτ. «Ιεε Παω., τοαπ. ΙΙΙ, Ρ. ά5:π ετ ά53. Σε Ππ·αα«Ι

«:Ι'Ααεεν, τοπα. ΙΙΙ, Ρ. 4η ετ άα8.

Βαδα «Ιααε Ιε π·οπααππ «Ιε Ια ”-α!επε οα «Ιε (ΜΜΜ ιἰε Πε

Μ" (ἐπΙἰτἱοα ΡαΙ·›Ιἱἐε Ραπ· ΠαεαΙεττε, Ρ.), εε εαεπ·π·Ιεπ· αναππτ

από Ι›Ιεεεέ ., τω: Ροπ·τε «Ιαππε αα εΙπατεαα. «π ΑΡπεε εε , Ια «Ιααποἰ

« εεΙΙε νἱατ οα εΙπαετεΙ, εἰ Βετ «Ιεεαππαεπ· Πεπ·απ«Ι ; Ραἰε Ιε θα

τ. αποαΙτ εοαετνεπαεατ εοαεΙπεπ· εα ααα ΙΙετ. Σα αΡπ·εε.... ππαε

«π ΡαεεΙΙε «:Ιε Ιεαππε Ιε Ρπ·ίετ επ εαπ·ε, εν επ:π Ρεαεα τεΙΙεαπεατ

ε «με εα Ρεα «Ι'εεΡαεε εα εοπααιεαεα Ιοπ·τ α απαεα«Ιεπ·; ταατ

«π Ιε ΙΙετ αεεοαΙα€ἱετ, «με αεεεα εοπαΡεταπαπαεππτ Ιε αετ απεππ

ι α” ετ Ιποἰπ·ε ; τεΙΙεπαεατ ετ επ ΙπΙεα εα Ρεαεα Ια ΡαεεΙΙε , «με

αναππτ εε «με Ιε παοΙε Ιαετ ΡαεεεΙΙ Ιατ π·επαΙε ειπε ετ «Ια τοππτ

Βαεπ·Ι. πε

Παπ
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ΕΑΒ ΕΕ ΧΧΧΙΧ.

Ποπ Ρΐίαίπε επι τι ΖΣ.τεατοοε εποε ειι σου”

εΙιεε ρ

[Με. ?/Ήειιιε ?κι .σε όοτιπείτ εοπττε Ζε δοἰοἰἰ

ατίωιε (τ).

Β'υιτ νιιειη τιιετ ουι εε 8ιεειτ (ε),

Ευηττε ιο δοιιιειΠ εε ι:ιοτιηειτ,7

Αιιεηε ε'εετ ιηιε (δ) τυι άεεευνετε

(ει) Ε εεε Ρεττυιε (τι) ιυετ τοτ υνετε;

 

(τ) Μι Εοητειηε,ι Εν. Ι, Η!» κ, 1ο ΜοπΜέπε ?ιο αο

σ:οιιο?ιε. /

Ι·Ιοτετ. Απε Ροετ., ν. ιδ9.

Ρωτώ., Πι). Ιν, τ. ΧΧΙΙ. Μετα μιττιιτίαι.ι

Βοιηυι. Μ!. , Με. Π, τ. εεττ; Μουτ.

ι ΒεΒεΙειε, Ρεητεἔτυει, τιν. ΠΙ , στι. 11", η. τ3ε.

[τε θτεητι ά'Αυεει , ΒιιΗίαιι.ι·, τοιιι. τν, Ρ. εδά.

(ε) Βεροεετ, σ:ιυ πάτε έεειι·, βαττ.

(δ) Εοιιοιιό τιε εστι ιοηε ετ Ιε νιεεεε οοιιττε τεττε.

(τι) Βου ιιεττιετε.

Εατίαπ!ε.9.

(α) Ετ εεε οι.ιε ειοετοιτ ουνετε.

ι



αοή πεπεπε

ι

[Με ΕεεΙιαι·Ι.ιοπ πεπεπε επτια,

Ε Ιι νιΙΙαιπε ε'επ εενεΙΙα.

θι·απτ ιπαΙ Ιι πετ, ταπτ στα ππ Μιι·ε (ι)

Ι/εετπτ αΙει· οππτει· ε πιι·ε,

Η Μιιεε πιει επ'ιΙ εετειτ Ριειπε (α),

Εοι·ε Ιι (ιι Ριε ιιπ'ιΙ ιι'εετειτ ειπε (δ), Π·

(Ιαι· Ιι νιΙειπε Ιιιεπ Ιε ετεοιτ

(ό) Ε τοιιε Ιι ΡπερΙεε επι ΙΙοοιτ,

Ι)ιεπτ «με ε'εετ εεπείιαπεε.

Επ Ραοι· εππτ ετ επ πιιταπεε

Μ α οεΙπι Ιιι Ιιιεπ πεΙ” ει·οιε (ή) Ι

Κε ει·απε πιω; α νεπιι· επ ποιε, ·

'Ι'απτ ει·τ Ιι ιοΙιι ΡιιΙεε ιιιπαιιΙεε (δ)

(ε) Επ νειπεε εΙιοεεε ππιι-εεταπΙεε (δ)

 

(ε) Ετ Ιι (Με ιιιιΙεε επι Ρο). Ι

(ε) Ετ επ τοπτ εετ Ρετιτ εεταπΙεε

Ε” επ ποπτε α Ρειιτ εεροιι·.

(ι) νο)ιεπ Ια ποτε πε Ια ίαΙιΙε ιιιεεεπεπτε, μ. ι97. /

(α) Ιζ.ειπεπεειπ Ι'αεεπι·α ειπε εεε ποπΙεπι·ε ετοιεπτ πεε ειδπεε

πε ειοεεεεεε. π

(π) Απιιαιαναπτ1 ,

(ε) ΙΙ π'εετ Ρειεοππε επι πε εοιτ αεεπτε ειπε διαππε ιπαππ

ποινεπτ απαιτει· , επι·-τοπτ Ραι·ιπι Ιε ιιεπΡΙε επι ιοιπτ Ια εοττιεε

α Ια επιιειετιιιοπ.

(δ) ΜπαΙιΙε , εΙιαπΒεαπτ, πιιιωύιΙίι.

(δ) δταΙιΙε , .ιΙαὑἰἰἰ.ι. Χ

Ι

Ή



δ.

κ

ΒΕ ΜΔΠΙΒ ΒΒ `ΡΕΑΝΩΠ.

Πω Μι· ει·όιιιισε ετ Ιω· εεινεἱτ.

[ή νιΒιιιι Βιιΐτειιτ Ριιτ εεινει:· (ι)

Ραπ· οὐ οιΙ ειιί”ει όενεἰτ ιιεεττε;

Ι.ἰ Βεοιιι·Βοι μι· Ισ Γειιεεττε

Π Η εστω ε”ειι εετ ὶ$$Π5

(εἰ) Ει-Ιεε-νοιιε Ιστε τω άεοέιιε.

ιιοιι.ιι.ιι·ιι.

Ρετ σαιτ εεειιτιιΡΙε σιιε νυ.ε σε

Πεε ιιιιιι-5σειπισι εετ ειιιττεει,

@κι ει·σιετιτ ἐι σε σιι”εεπτε σε μια ,

νιιιιικει Ιεε πω; ε ιιιιιετ.

:ιοὅ

Ήθ

(ό) Βιιεεἱ Ιεε ει τσιπ άέεΙιειιε.

(π) Ου νειΙΙ:ι Ροιιι· εενοιτ εσιιιιιιειιτ σε! ειιίΒιιίτ ᾶενοἰτ

Μάικ; ιιιειισ Ι'εεειιτΒοτ εισπιιιιτ μι: Γετιτ1τοιτ οὐ Η έτοιτ

ειι€τε ΒΕ ω» οσιιιΒἱειι κ ειι Η: ενοιΕ ότε άειιιε Ρειι·ειιτ.
ι Ρ Ρ

Ν -

ι .

κ



206 ντ>οιέετι:ε

ΧΩνν-υνΩεπεεεεεε2αυ-ψυπευκΜε

ΡΑΒΒΕ ΧΕ.

Ρετ: επίδειιιε επί ω: “τι αιιττ·ε Ηεπι οτί ε:: /Ζυπε (ι).

Β.υιτ νιΙειιτι ευτι:ε επι "ιτε,

Βεάεττε ευτι ννιε ει εετιιει (ε),

Πτι :ιυ:τε Ηυττιε νι: εειιτ ευπ Ιι:

(α) θά ε:: Ρειττιε ιεεει: άεάυι:.

ΗειΙειει ίε:-ιΙ , (μη: ννόιτ Ι

Πυπο τι Ια Ιιτιτπε τεεΡυτιάυ

@ενω νυε ντειι Βιιιιιε άυι ετιιιε ι)

Πτι ειιι:τε Ηυτπττιε εε τιι”εε: ενιε

δευτ ττιπτι ιι: :ε :ιτι: εττιιιτιιειεε;

Πε άι: Ιτι Ιιετιιε ευι·τέειόε, Π·

Βιετι ειιι , ιιιι:-ει , τι'ετι άιι:ε τιιιε

 

(τ) ιτε θττιτιά ά'Απεε7, πεττετα :ετπ. Ν, τι. πι.

` (ε) ΙΙ τεΒετ·άτι ιι :τ·ενετε ειι εστω (του , τιεττε, επ:τόε ά'τ.ιπε

πιειιεει·ι , ε.ττιτωι) , ε: νι: επι· Ιε Ιι: πιι Ιιεττιτιιε εουεΙ·ιε Ανα: επ

:επιτιιε.

(δ) ΛΙΙοπε , ιτε νοιε ε: π'ετι μάτι άειι:ετ :με νει.ιε τε:ετ.πιιετ.

άτττιε νεε ιεΙιεεει·άιπειτεε.

7ατι2ιπ:ε.τ.

(α) Ο επι :ειπε Πε: εετι άεΙι:.

2

τ
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Πε εετ ναετι·ε νιειιε ισιιε.

Τα νιεκ τετιιι· ιιιετιειισΒιιε ιι νοιτε

.ιει' νι, ιειτ-ιι , κι, σιοι ιιιετι ετσιτε (τ):

?οι εε , ι:ιιετ-ειε , εε τα ετσιε

Ριιτ νότιτει ιιιιετιιιαεε τιι ιτοιε;

Λε ιτιειιιε ιε ιιι·ειιτ, οτι ιι ιε τιιειιιε (ε)

Α αιιε εαενε τιιιενε ιιιειιιε.

ι)ειιετιι. ι'διεννε ιε Πει €ετιιετ (δ)

Ραιε ιι εατιιειισε ε τιειιιατιτιει· Μ

Κα νοιτ ιιειιετιε; ειι ιι ε ει (ή)

@αε εοαε 7τιιεΒιε τιιειετιιε ω. ι

(ό) Ρατ εε, ιετ-ειε , τι”εε τα Ραε `

Πειτε εειε ειινε ε ται τεε τιταε (δ) ,

ει τα ι ιτοιε αιιε εειιιατιειιε `

Τα ιιε τιοιε με ενσιτ ετεετιειιε

ε

(ε) Ρετ σε, ιιιτ-ειε, τι'ι εε τα με.

` (ι) Με ιε ιιιι να, ιιστιε ιε ι:ιοιε-ιε ιιιετι ετοιτ·ε; τιιειε, ω

ιιοτιιιιτ ια ιειιιιιιε, τα εε ατι ισα ει τα ιιτειιιιε ασια· νετιτε εε

ιταε τα τιεαιι νσιτ. τ

(ε) Κε ιιτειιειιτ Ρετ ια τιιαιιι ειιε ιε εστιτιαιτ νετε αιιε ειπε

ριειτιε ιι'εειι. ι

(3) ιιεΒετιιετ. Ι

(ά) Ειιε ιαι τιειτιειιι:ιε εε ιια'ιι νοεσιτ ιιειιειιε: ιε ιιιετι τέ

ιιοιιιιιτ ιτα'ιι ι· νο)·σιτ εστι ιτιιεεε. Δ

(δ) ι·ιειιιτε , νετειιιετιτε.

(θ) Βεεεειιιιιιιιιιεε , ιιστττειτ , ιιαε€ε , .ιίπιίιιϊωίο.

ι
ι

ι



αο8 π·οπ::εππιε

Επι τεε οαεΙΙ (π) «ΙΜ απεατεατ εανεατ.

Ι)ἱετ ΙΙ νΙΙαἱππε, ο: πππ'εα π·εΡεατ,

ΠΙπαεεααε «Ιοἰτ παεΙππ επεἰπε ετ εανεἰπ·

Πε «με εα Ραπαε «ΙΙτ Ραπ· νεα,

Κε εε επ πππαιπνεε οἰΙ νοἰεππτ

Πτ «ΙΙ Ραπ ννεαε Ιε τοΙοίεατ.

παοα.«ππ.ι·π·πέ.

Ραπ· εεετ εεεααΡΙε ναε «Ιενπεε

Φαε πααΙτ ναατ πππἱεκ εεαε ε εοΙατΙεε ,

Ε Ι›ἱεα ΡΙαε ααΙε α πααΙατε 8εατ

(Σε εοα ανοΙπ·ε αε επ Ραπ·εατ.

 

(Ε) Υεακ , οι·α(ί.

π

π



ΒΕ ΜΑΒΙΕ ΒΕ ΕΚΑΝΕΣ!. ΩΟ9

`

ΜΦώτη-ν-.ωυωων-ωζ-εωνο·-======κατω ε========επω :==============ε==
 

ΕΑΒΒΕ ΧΕΙ.

Βου ?Μαιο ?ιο σε( τα Εεεε: ·υίτ το» του. Επι

Β°ω‹ νιιειη ντου οι·τεουητει· Χ

οτε αι εε Εειηε νιτ ειετ

νετε ιε ιοτεετ ευη Ι)τυ οτι ιι (ε),

ΑΡτεε ευττυτ, ιηεε οι! 5°ωπει

ο δι ε'εετ άειιεηι ιο ιεοιε ηιυοιετ. (3); /

ει εεττ τετυτηε τυε Με (τι) .

δε Εεηιε ιειιιι ετ Βιεεηιε (δ),

Ε ιε Πειιιε ιι άετηεηάε

Ρυτ ιιυ,ιι Ρειιοιτ εηει νετε ιι (δ) ,

Ε ευη Βετυη ιι τεεΡυητιι '°

Ωυε ιι οτ νευ ευη Εόοιιέυτ (7)

οι ιι ιιετ ιιυητε ετ &εειιοηυτ,

 

(ι) ιτε (ὶτευτι ιι'Αυεε)·, Ι(αὐΙιττε.ετ ιη-8", τοιιι. ΠΙ , τι. τω.

(ε) Βτιι , εηιουτευττ , ειιιευτ, εει.εητ.

(3) Μιωίε:, οεοιιέ, ιί”αιιιιείτε.

(Δ) Βία, ειι οοιετε . εεττ . £ωιω.

(δ) Η ιηειττειτε ετ ουττε€εε εε τειιιι·ηε. ι

(θ) Ουειιεε έτοιειιτ Ιεε τειεοηε ιιιιι Η: ιειεοιεητ ειηει εΒιι·

εηνετε εΠε. /

(7) ΕιΒεττιη , €ειειιτ ι:ι'υηε ιειιιιιιε πιετιόε, Ιιω:ιιτιωιω.

Ι



πιο ι>οιιΞειι:ε

(ει) ΑΙει· επ Ιι επ Ια ίοι·εετ.

Ειτε , ιαιτ-εΙε , ειιΙ νιιε ΡΙεετ ,

Ρπι· ΙΙαιππι· Ι)ιιι πιτεε ιιιε νοιι· (ι), ν

Πιιιπαετεε νιιε Ι·Ιπιπε νεοι:

ΑΙει· επ πιει, ω· ιπε εεΙει.

.ΙεΙ” νι , πιτ-ιι, επ Ιιοιε °επτιει,

Ιιαεεε Ι ιετ-εΙε, ιποι·τε επι ,

(π) Ι)ειπαιπ πιπι·ι·αι π επεοι· Ιιπι (α), π

Λ ιιιΙΑιπΙΙε (δ) ανιπτ απτιεει

Ετ ιι πια Μειε , οαι ιεΙ' νι

Ππ Ρο πενειπτ Ιιιι· ιιπειιιεπτ_ (ιο ιτα- εεπ αΡει·τειπεπτ (δ)

Κιιπε ΒαεΙιεΙει·ε (δ) Ιεε εππππιεειτ

(ε) Μαιε πε εοιεπτ ιι ειΙ αΙειτ.

 

(ι) Ροπι· Ι'αιποπι· πε Ι)ιεπ , Ι”αιτεε-ιποι Ια εποε πε ιπε απο

ει νοιιε ανει πιο νοιι ππ Ιιοιπιπε ανεε ιποι ; ιε νοπε επ ρι·ιε,

πιτεε-πιοι Ια νέωε ,ινεπιΙΙει πε με ιιιε Ια πε,επιεει·.

(α). πω, αιιιοπιπ'Ιιπι , Ιιοάίε. τ

(ε) Μ'αιιι!|ε, ιποπ αιεπΙε , ιπα ειι·αιιπ'ιπε·ι·ε.

(ά) Μοιτ ,)ΐπι.ι. .

(δ) Οπνεπτειπεπτ , πω· τοπτ Ιε ιποππε, αρεπέ.

(δ) ,Ιεππε Ιιοιπιπε , Βιιτ·ι.·αιαπιειω.

?τιπαπιΜε.

(α) :πω , Ιαιτ-ιΙ, τοπια ε'επ εετ.

/ (ε) .Ιε ιιιοιι·ιιι πειπαιπ οπ αιιιιιιι ,

Α πια ταιε τοπτ αππ·εει.

(ε) Μι οπ εΙε επε ι·ιεπε π'ανοιτ.

. σ Ι

ο

ι
ι



ΠΕ Μ.ΑΒϊΕ ΠΕ ΡΒΑΝ()Βι

Οι· , ειιι-ιεο Με” , Ριεε εεε πιο Επι: ,

Μασάει , ει". , τω ιιιεε ειιιειιιε ,

δι άόΡιιι·τιτιιιιε ιιιιετι·ε απο· (ι) ,

Νοκ ιι οικω ΡΙι.ιε ι·ειιιιιιιειι· (ε).

Α τιιτε Μι ιιιοἰε Ρειττἰε (δ)

Με ιιιετι·ειι επ υυε ει!ιοεϊε;

Η νιΙιιιιιε. Με. ιιιει·ει (ή) Η οι·ιε :

Εεεειει εκει, ω-ιι, Αιιιιει

(ό) Νε~Ρειττἰτει σε Με ειιει, _

Μειιοιιιι€ε ίιι σιιειιιΚεε @ο νι ι

Ν,οι , Βιιτ-εΙε , ΡΙιιε άειιιιιτει·

1)ε ιιι”έιιιιε ιιι`εετιιετ Ρειιεεει·

Ειισειιι·Ιιε-τιιτ Ριιι· Η Βιιιιιιτ οποτε

Ποστ νιιε :ινα Πιτ ει €ιζι·ειιτιτ οποτε.

Τοσο-μπε πιο εει·ειτ ι·εΙιτιινό

2Ι].

3ο

άι»

(έ) Νε άέρειι·ιοιιε Ιε ιιοτι·ε ειιει

Μειιοιιστιεε ί”ιι ΕιιιιΙιεε νοε ἀἱ;

Μ σε, Γουάιτ, ιιιιιἱε εετει·.

(7) .Ϊειιιιε ιισιιιιιιιε , Μει:α|αιπειι.ι.

(π) Νσιιιι όινιεει·σιιε ιιο1τε Γσι·τιιιιε.

?'ΕΠΕΠΠθΙ'θ.

(Α) Μεπί; Ρειι·ιιοιι , ωοωαιωιω.

δ Έλι εοπε σε πιτ-Μπι Με" π.
(Ι ο ι Α"

Π. Μι

(ο) (Ηἰὲσἰε , σειιε Ιε ιιιοιιάε;πεωαποίη ιιεετει·, άειιιειιτει·

(δ) Ανω οε τιιιι ιιιε τενισ1ιάται, .ιο πιο τετιι·ει·ιιι πιο” οι:
.

οοιινειιτ.



ει:: »ΜΜΜ

- Ωυε τπ:ιιεττιετι: ειιττειε πντ·ό (τ),

δε νυι`τιε ιυτεπ ειιιτετπετι: (ε)

(ε) ε: :με Ι'εττ·υτι: πτ.ιε:τε μπαι:

@ιτε τιε νειε:εε Ηυττιε οτι πιει;

ε: ττι':ιίιει Πι νοε:τε :ει ·

@ε νιιε ιιιτιι:Ξε πε τιιε ειντει,

Νε ττι:ιιε πεΙ' τιιε τετιτυνετει (δ),

@τιε ττι:ινεε επι τιε τιι”ετι ε:ιτει

Νε ι:Ιι τι”εΙ ιιιε τετιτοιειιετει. Δ

νοιετι:ιετε , Ι):ιττιε , ειΙ τ·εεριιτι:,

Αυ ττιυτιε:ιετ· επε:ιτπιιΙε ε'ετι ντιπ: ,

(/) Μι , ιι ιιιτει εε :με Ιι :μιαΒ τιΙυε :ιεεει :τιίεΙε τιε ει::

ΠΟΕΑΙΙΙ'Ι'Ε.

Ρετ σε άιε:-οτι ετι τεΡτιινιετ (δ)

 

(ε) δι :με Ιε νει:: :ε:ε εετι:,

@πε τ·ιετιε τιε ιειε:εε ο τπει.

(/) Μ, Ιι ιυτ·ε σε :τ'εΙε άιε:.

Ε: ΡΙυε εεεει :::ι”εΙε τιε :τυιε:.

(τ) τω: , :τενειΙΙε , ά'ε)ιιετιιτί. ι

(ε) δετπιετι: , Ρτ·ετπεεεε , άε τε:·ταιιιωτι:πι.

(δ) Βειστο::Ιιετει, τπ'επ (ετα τ·εεεευνεπιτ.

(τι) Ι)επιιιπάε , επι€ετι , ειιτεείνί: άε εκατο”.

(δ) ΒεΡτ°00ιιε , Ι:Ιδπιε , άε ττερτ·εεατε.

π

επειτ



---.«~Ρ_ ·

Ε

ή

τη: ιιιΔιιιι: ια:: ειι.ΔΝτ:1ε. δει

κι: ?παω εονεπιτ ειιΒἱτιΒτιἰει·;

(έ) Εεε τ:ιετιςιιυ8εε Μπιτ νοἰτειΒΙεε (π) ,

5ὶ απο; υπ αυτ: ΡΙιιε ςιιο ΠἱεΒΙεε.

 

(ε) Εεε νοιἰόεε που νεττσΒΙεε

Π Οιιτ ΡΙιιε υπ ω απο Η άεειΒΙοε.

(ι) (Πιοσε: πάω.

`

-7--Φ-τ--τ



από υοἑεπαε

-ωεωνυαααπ.========

ΙΙΑΒΙ..Β ΧΙΙΙΙ.

εεέέ ωωεωωφωνιωωα

α” Ζεα: Κ Ήττα· ί/επε:·εε ε?ιας.·οίτ,

αΙἰαε

Ποιο Βπ·ε(είαπ· αἱ έπαπ·ιία ΣΣ βατ·

Β'αππ νόαεοατ ναε «;ΙΙε-8εο ε

ΚΙ πια Εεαε ανεἰτ αεοΙΙΙΙ.

π Ραταπἰ αα εαπππε (δ) ε'εα τα ΙΙ Εεαε

σε ααε ΒετεΙπἰεπ· εεοΙτ ταε εεαε (ή) ,

Ραπ· εα Ιπ·ααεΙπΙεε Ιἰ π·ε«ΙαΙετ

ΚΗ ΙΙ πααεαετ (δ) ε εἰ «Ιεἰετ

Αα νεαεεαπ· «Ρα Ιε εἱενεΙτ

 

(π) ΡΙπαα«Ιπ·αε, αΡΡεππ«Ι. Βαπ·πα. , τ. ειπα.

ΒοπααΙ.ΝΙΙ., ΙΙΙ›. ιν, ω. :ππινπππ, ΣαΡαε, Ι·Ια:Εοτ ε: ?ε

κατ".

Αααα. ΝΠ. , τα.. π..

(α) ΠΙπαεεεαπ· , ·υεαα:«π. '

(δ) ΠΙπαπαΡ , εαυιΡα.π.

(α) δεαΙ“, .παΙια.

(5) Βιπ νεπΙ1ε παπα", εαεΙ1επ· , εεΙεπ , ααα".

α

ή -~.

πα



ί

οι. π.μπιε ΜειηιΑπει. ειδ

(α) Κ,ειιι Βοἰε ε,επι ω: Με: ται άτεἱτ.

Ι..ἰ Ρεἰετὺεε εΠετ εεε εἰ (επι (ι),

Ι)εεοιιι Η Βιιιάε Ιε πιιιεε. ·

Η νεπει·ι·εε νεηεἱτ ετὶετιτ

Π”οτεε επι ιιιιτ:τεε άεπι1επάειπ

δε εἰ! ενώ: Η Ι..ειι θεο;

ΠΠ Η τεεριιητ πε εοτ: οἱι Πι (ε),

(Η εε ππεἰιι, Η νετ επεεἰἔιιεπτ

(ΣεἰΙΙιιτε Ιε ἀοἱε Μα· ευει·επτ.

Πεπιεπιτπ·εε (δ) σ:1ιι'Π Η επεεΒιιεΗ: -

Επι νει·ε Η Βου: τιιι-)ιιτε Βετἀεἰτ (ή),

Νεο Ροοἰτ εεε εκ (δ) τειιιυει·

Μα τιε Ριιτςετιτ Ϊεπ (Μ: εΪετ. ( ω

οετιτἱΙ Ιε νἱτ Μαι εεΙιιηἔὶό

$ὶ ἀἰετ ειι Σο: ειιΉ οτ ιπιιεἰό

 

(κ) Σε Ι:ει€ει· Ιιιἰ Ρι·οωἱτ εεε εΒοεεε, ετ Ιε εεοΒε άεπιε Γε

τεΜε πω: ΒτεΒἱε.

(ε) ΟεΙιιἱ-εἱ Ιιιἰ τέΡοιιτω: ειι'Η πε εενοἱτ οίι Η ε1οϋ:, ετ

ενω εε Με” Ιαἱ εωιεἱΒιιε ΦΠ! ἀενοἱτ Ιε εΙιετε!ιετ εἱὶ1ει1τε.

(3) Ρεπάατιτ Η ΙεππΡε , τεηιἱἱε ι1ι1ε,ίτιΙστεά.

(Δ) ΙΙ ι·εεετάοΗ: εειιε εεεεε άιι από :Η Ιουρ.

(ὅ) Μ, 7ειικ, οσπΪἰ.

(θ) @παπά Η νἰτ Ιε εΙι:ιεεειιτ Βὶειι όΙοἱἔιιἐ.

Ρ”ατίαπιτε.κ.

(α) σου Βοὶεεπετ εΙό εετοἱι.·



ποθ ιιοπειιιε

Νε ιπε εεια-τπ οιε Ιιιιπ (με

(θ) (Ξπειεο ται ει Ιιιεπ εαιωε.

Η [επι ιεεπιιππιτ οοιπτειπεπτ (ι) ,

Τα Ιαπ€πε ετ τεε ιπαιιιε νοιιειπεπτ

Πει-πιο , ιετ-ιΙ, πππ πιει εανειτ

Μαιε πιιε ι·ιεπ τε πι πω· νειι· (ε)

επ αΙειτ α πια. νοΙεπτε

'Γι πειΙ εει·ειεπτ ια ει·ενε

Τα Ιαιπππε ετ τεε ιιιειπε πιο παι·ιιεπτ (δ) ,

(ε) Τι πειΙ α πο πε ιιιε ιι·αιι·επτ.

ιιιοπιι.ι:ι·π.

Επει εππτ-ιΙ απεππε πεπτ

πω αε απτιεε ιππετι·επτ εειπΙεΙαπτ

ιΙ),εαπε εονι·ιι· ε π'εαπε τεπιι· εΙιιει·

@οι Ιεε τιαιεεεπτ πω· πει·ι·ιει·.

ει.

(ε) Ι)ε εε πιιε τ'αι επει πόΙινι·ε.

· (ε) 'τι ο” πω· ποπ ιπε πεεεοπνιιι·επτ.

(ι) δαπειιιεπτ.

(α) Μαιε ιε ππιε τε ιεποππιε ειπε ει ]'ετ.οιε πιαιτι·ε π'ππε

εΙιοεε, ε'εει πιιε τεε 7επιτ εει·οιεπτ Με ει·ενεε.

(δ) θαι·απτιιεπτ.

ε-Ε



ο

ΠΣ ΚΑΙΙΙΒ ΒΕ ΙΙΙΙΑΠΟΒ. Π! "δ

νω'ωνκωσσνιωινσωννων”φωυνσωω-Άσφωσσσιω

ΡΑΕ» ΕΕ ΧΙ.ΙΙΙ.

.Οσα Ροωι @ρέει σιι'ίδ σ|ιιιπ2α:2 Με;»

Πσε Ι)οοιιε Ισ τιιτισειιτ ἰτἰει (α)

. νε” εει-ιιιέιεσιε οστεοἰει

Ρσι· σε εμε τεΙε νοἱι σ'εινειτ,

(α) Πωσ σ ετι Βιιιστει σνεσεΙτ.

Α Ισ Ι)ιεεεε Ισ ιτισετισΕ Ισ Ι)ιιισε ΙΙ σειιιεισάιι

5'ΙΙ πι» :ικα ετι Ισ Ισειστέ

Ι)σιιτ ε! ΙΈινειτ σ σωσει

 

( ι) Μι Ρωτώ”, ΙΝ. Π, τ. κι", Δ: Πιο:: σε !ιΙαί6ηιιυπά

ΜΜΜ.

ΡΙιατΙι·. , Μ. ΙΙΙ , διο. ΣΥ1ΙΙ, Ραπ: ΜΙ .Ϊι0ιοπσιπ.

(π) Ποσό, ειι οοΙετε, ἱΜΕισ.

(3) ΙΙ έτσι ΡΙειιΒιιΙτ σ Ισ δέεεεε.

` 7απίαπτε.9.

(α) (.Ισιιιε ὰ ΙιιΙ σε :Ιιτ ενειιοιτ.



ειδ = υοιέειιιε

Η Πε Ρειιιιεε Τενειτ Βιιτ εἰ ΒεΙ (κ)

(ό) @ε ιι'εινεἱι: Βάι: ιιιιΙ ειιιτι·ε οιεεΙ.

Σε Ροοιιε άιετ ιιιιΉ εε ετεπιεἰι.: (α)

π!

@ει ω: οιειειιι ΡΙυε νΠιι εειειτ

Ρετ σε εεε ιιε ω: ΒεΙ ειιιιιιτετ.

ΕΙε τεεριιιιτ Ιεεεε ιιι”εετει· (δ) ,

Βιειι τε ᾶεἰτ τα Βιευτε εοιιίὶτε;

ΝειιιΙ, ΐετ-Π , Βἰειι Ιε Ριιἰε ἀἰτε

(ε) @πιτ Η Βοεεε8·ιιεκ (ή) τΙ”εει Ρετιι

Α ιιιεἱΠιιτ νοιι, Γετι ω Ιιοιιιιιι.

ιιοιι.ιιιιι€.

@υἱ ΡΙιιε ειινοἱτε (με πιο άειτ

δε. ειινοιτιεε Ιε άεεειτ; π

 

(ό) ) @ιι'Η ιιε νεοἱτ πιει ειΠι·ε οἱεεΙ.

(ε) @Μπιτ Η ι·οιιεειιιΒιιοΙει Ρετἱι.

(π) ΕΠε Ιιιι :ποια άοιιιιό Με ΡΙιιιιιεπ ά'ιιιιε Βειιιιτέ εἰ έεΙει

τιιιιτε, ειι,ειιειιιι ειιτι·ε οικου πε ΡοιινοἱΕ ιιιἰ έιτε εοιιιμιι·ό.

(ε) 1ΑΘΡ2.0Π τέΡοιιάίτ ἐι Η άέεεεε , ειπε εε νοικ Ι'εΠ'τε7οι2,

ΦΠ! ιιε Ροιινοιτ Ι'ειιτετιάι·ε, ετ εεε ιιιεΙετε Η Βειιιιτέ τιε εαπ

ΡΙιιιιιιι€ε, Η εε τεΒιιτἀοἱτ εοιιιιιιε Ι'οἰεεειι 1εΡΙιιε ιιιεΠιειπειι1,

σ ΡιιἱειΙιι'ὶ! τιε Ροιινοἱτ ΐοι·ιιιει· ειιιειιιι και εΒιιέειΒιε.

(3) ωωεωοι τεειιειιἰΙΙε , επι τεΡοε.

Μ) ΒοεεἱΒιιο!. ·

ή ε ε

3



`

Π!! ΜΑΒΙΕΠΒΕΒΑΝΟΕ. 2Ι9

Ριιι· σετ Ρε.ΒΙο Ριινοπ ε:ινοετ (π)

@Με πιω Ηιπιι ω: ριιἱτ πνοετ (ει)

(Πισω ὁ Βἰειιιτέ· τυπο νειΙοι·; ,

Ρτε8:ιο σε Ηιίει μη· Με πιεΠοτ.

 

(ι) 5εινοἱι·.

(α) ΑΜΠ.

___--1---- 7

1



:πο ι>ο:έει:ιε

επι.

Μ-ιω`-Αιωω.ωνων”ιε$ω-Α»«Δω-εκωνυιω«`ιΜωωιω υφφωνιν-ι

. ΡΑΒΒΕ ΧΕΝ

· Πε Ζει Βετὐἰε ?αἱ οι° .4Σένιείέ

Ππιε |ΒτεΒἰΧ οτ εἰτιΒΙιεΙό (α) ,

Ε Η Βτό€ἱετε Ε ει οετό

Βοη ΑἱηἔηεΙοτ , εἰ ΓεπΡοττο.

Α απο ΟΒἱὲντε Η: ΜΜΜ

Κἰ ιἰ‹-: ευη Ιοτ Τα Μαι τιιιττἱ,

Ευ Βοἰε Με τηεἱηε ονοεοφιεε Η(α) @πιτ εΙ Μ νἰι στόκ οι €πιιιτ (ή),

 

Ό

(1) ΡΙ12άκ ., ΒΙ:ι. ΙΙΙ , θά» τα , δού: αέ αιςπιυπ.

Βοπι. ΝΠ., ΗΒ. Π , ΗΒ. αδ.

(α) ΜεΕπε Με; ιιοε Ρέττοε Ϊσἱεοἱεω Ρτεεςιιε τοιι]οιπε ά'ιω

ευΒεωτι1Π υπ ἱιιἱἰπἱτἱΐ. Πε ἀἱεοἰεπιτ α1ΒΜάση οΙιαιω·, ::|ιι28|2Γ

ου σΙιίε:ιετ, /αοπω·, οἰωἰετ, ροπε·οΙετ, Ροιπ Μαίου :Με ωωιω

.Με, θε Βήι·ε δω Ρεύτε; πουε ενοπε οουεετνέ Η: νετΙπε επ

[παπα.

(δ) ΕΠε.

(ή)·Ιω οΒέντε νοἰΙ ΓειΒιιωιιι άενοπιι εεεει ΐοι·τ Ροιπ εε

Ρειεεει· @ο εεε εοἱιιε.

7/απ2ιπ2ε.ι·.

(ει) Ριιἰε Ι'ειΡεΙει ετ :Πει μπι

να άεοἱ το: ιππίπτει:επτ.



Ι

ΒΕ ΜΑΒΙΕ ΒΕ ΡΒ.λΙΊ(ΙΕ.

ΒΙ Ι'εΡεΙε ε: Η ιΙ.Ιετ παω (1) 5

νε-τ-επ ε! Ια Βει·ΒΙε τα π1ετε ,

Ετ εμ Ματσε ειιἱ ε” εεε Ρει·ε ,

Αεεει τ,ειἱ πιιττΙ ΙυπΒΓεκτιεπτ.

ΟΙΙ τεεΡυπιΙΙ τηιιΙτ εειΙ€επιεπτ :

Μοἰ εετ ενΙε ειπε Βἰετι ΞΙοϋ: εεττε

(]εΙε :Πεκ ειιΙ πιε νἰετιΙ: Ρεεττε ,

ΜεΙκ ειιε εεΙε :Ιαἱ :τιε Ριιττε Ι

(ό) @Με εΙ τΙε ΙΙ :τιε :Ιεεεεἱντε.

1νιοιι.Διιτε.

· ΡΜ· εεετ ΑΙεπεΙ Ροει εενεἱτ , Ι

σεωει· ᾶοἱτ-υπι ε εΙιἱετ ενεἱτ

(]Ιειιε ειιἰ Μαι Ιω· Με: επίετιεε

Νεε άεΙνεπιτ πιεττε ει1ΠιιΒΙἱεΠεε.

22!

Έ(δ

?Ο

(ό) Ετ «εἰ ‹Ιε ΙΙ απ: ιτΙεσεΙντε.

(ι) Με".

`

π

/



ααα ι>οιιειαε

ΠΑ:Ω νυν»..-ε-"ΜΔ-Μ~ωνκω”ων-πωνωωω-«`ων”ΜΑπυπο

ΕΑΒΕΕ Χεν.

δαπαιπ ατι Βι·ειΕοπε ποια έ·ι·απ2 σοπιπεἰἔιιίε ατε

Βι·εύίε

πω” ανιπτ Ιι'επ ππ παεππιε (α)

Οτ Βι·απε επιππεπππιεε πε Βει·Ιιιε.

(ει) ΙζΙιι Βιετ (δ) ε'αΙειτ εεΙιαποιει·

Ραιιιιι Ιε εΙιαιπε οπ εα ΜοπΙιει·Εεε Βει·Ιιια εαπε παιπε τιπνα ,

Ππε επ οειετ , ει Ι”ειιιππιτα ;

(ε) Ε εΙιαεεππ ιπε ι ι·ενειιειτ

ει Ιεε οοιοιτ ε ποιτειτ.

Εεε Βειιιιε ιππΙτ ε”επ επιι·εειει·επτ ,

Επτι'απε πιετιεπτ ε εππεειΙΙιει·επτ

 

(ι) Αποπ. ΝιΙαπτ. ?σπαει ε: Ειυιία.ι.

Εε (ιιι·αππ π'Απεε7, ΓαύΖίαιια.· ιπ-8° τσιπ. ιν, π. ΜΒ.

(α) πατπιαπε.

(δ) ΩπεΙτιπεε ιπαππεει·ιτε ποιτεπτ Ζοππ απ Ιιειι πε .82°ε2οπ.

(Δ) Ανω εα ιεπιιπε.

7απαπτεε. ε

(α) Ππε Βι·έε αΙοιτ ε επ ιποιΙΙιει· Χ

Ραι·ιπι Ιε οΙιαπιπ εεΙιαποιει.

ϊ!)



Ι

σε ισειιιι: σε ιειι.ιιτοιτ. σε?)

@σε σε εε νοΙτιιστ με άεττεστΙτε τ)

Ρετ (Πειτε ἰτοι· εε Ιετιιστ ΡτεστΙι·ε ,

Νε ]ὰ σε εε άεετσι·σει·σστ

. Νε Ρσι· τιεσ ιιιότ σε ΙΙ ιΙιτσστ.

Τεστ στεσάιτεστ Ιοτ ΒετεΙισσ (πι)

τζε σι τεσιεετ τοτε τισ Μοστιισ ., Φ

@σι τσε εεσε εε νιτ εεσε οσσιΡεσἔσε

Νε Ροτ τεσιτ ιισε σε ε'εσ ΡΙεσιέσε.

(Ιττιστ Ιειεσσετε , τετ-ΙΙ, τεΞεισεε (δ),

Ε ισσΙτ σιιινισε οιισεεεΙ Ρτειεισεε, °°

φωσ: ιισε €ι·ειστ οιισιΡιιΙἔσε εετιεσε

ι

ι

 

(θ) (ΙΙ·ιιιεεσσε (ειστε τισ ειισιΡ τενεσοιτ

$'εε εισΡσττοΙτ ετ σεΙοιτ.

Διιττε νετεἰσσ.

8Ι Ιεε εισΡσττοἱτ ετ σιιισ]σΙτ

Ωσειστ ισοττεε ε, ε”εΙε εισΡοττσΙτ.

ο Νε στ ισοτΙτ τιιὸτ σε εστω.... ..Ρ α

Νἱ άεσισστὰ τοτε Ισ ισοστοσ.

(Σεπτ εσΙ εε νιτ μι· Ισ εεισιΡεἰΒσε.

(τ) οσ”εΙΙεε σε εε σετεστΙτοι·ιτ σιιΙΙεισειιτ ετ σιι”εΙΙεε εε

Ισἱεεετοιιτ Ρτεσάτε. Ι

Τεστ εττεσάιτεστ ὰ Ρτενεσιτ Ιειιι· 8εττΙιετι, Ιε Ιιετ€ετ2

τΙσ'ΙΙ σε 1°88ΙΒ ΡΙσε σωσει εεσΙ ισοστοσ.

(δ) Νοσε επεσε οσσισιΙε σσε €τεσσε ΙὰεΙιετέ ετ Ρτἰε ιισ

Ιιἱειι τσεσνεἱε εοσεεΙΙ. '

( κ



πι(
υοἐειεε

Ετ απ: πιω ιιε πιω ιιαιεπεεω

γεια οικω: Ηοπιιιιε αει ε έτειιιτ τοπ

Νοε :ι Με [Με ε πω; ε φοιτ.

αιοιιιιι.ττέ.

Ριιι· εε (ΜΒΜ επ τεΡτονἰει·,

ΡΙιιεοιιτ ιιε εενειιτ άειιιιεΒιετ

Νε εοιιττεετετ Μ: ιιιιειιιιε

@ιιΉ τιε Πιεειιτ ε ει” Ιε Ριε.

ζ---ϊ--____
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ει:: ΜΜικε εε εκΑΝοε. 225

ωεωΑφων-ωφεεδωΆφκε-ωφεωΆπωωιΜΩυνεννπ

ΡΑΒΒ Ε. ΧΕνΙ.

ροκ Βεπισδιω α άπο ΡΐδΖείπε (ι).ί `

Β'υκ ΒεεΙιιε ειιιπε ειιἱ ενώ: (ε)

. Πο νὶΙεἱτι ειιἰ οά ιιιἰ εετεἰτ;

@εετ Η ΒεπεΙιιε άε Με Ρετἱεἱτ,

Βιιτ1ε Η νἱΙειἱτιε Η όεπιετιτἱεὶΙ:

Ρατειι'Αάεπ οτ ωετι8ἰε Ιε θεά (η

οιιἱ ΡΠπιιεἰε ΡιιΙε εινεἰτ ᾶεεττιιἱτ (4);

Ε Ψιητ Η Η Ριιπιε π1επΞε (δ)

Ρυι· σοὶ Βἱεκ πε Η Ρεπόιιπε. °

Αυ ΒεεΙιιτ. ΐιππιειπ επι ρεεε

'Γεω Εεεε (οὐ. εε Ρι.ιι·Ρεπεε , Η

@σε Η νἱΙεἰιιι εΡεἰεετεἰτ ,

Βε Μ. άεπιεπόε ‹Ιιι'ἰΙ Ϊεἱεεἰτ.

Πω: Βτεητ €ετε άεπτεπάει (δ)

 

(τ) Σε θτειιιιὶ ά'Αιιεεγ, ποια Ν, Ρ. :36.

(ε) Πε Ιιεπιιἱτε άειπειιτοίτ :Νεο ειι νὶΙεἰιι. π

(δ) Ριιημι'Μάατιι, Ροιι:·‹Ιι:οἱ Αάειιπ, με· αΙιιεΠε τεἰεοιι.

(ή) Σ'απιαίιι Ιπι!ε, τουτο Πιιιπιειώε.

(δ) Ε: Ροιιηυοἱ Βἱειι πι'ενοἰτ Ροκ Ρεπ:Ιοπιιέ πιο Ρτεωἱει·

Βοπ.1τπε ά'ενοίι· πιει11€ό αιιε Ροιπιπε.

(θ) Αγειιτ άεπι:πιάε αιιε επι11όε («Με , ετ Ι'ειγειιτ ι·ειινει·εέε

επι· απο αιΒΙε, Η γ επεβα απο εοιιτἰε. .



από ιι>οέειιε

`

δικ· υπε τειιιΙε Ι'ειάεπτε ,

[Με διιτὶι ει εΙεεο2. τηΙεε;

Ά ΡιιΙε Ι:εππιπάε φίεπ ιιιιΙε €ιιἰεε (ι)

Α" νΙΙεΙυε (Με ω ειιΙεεειει:

Νε ‹ἰιιε έΙεεο2 πε τε8ειτ:Ιεετ,

Πει· ΙΙ νοΙτ Ρι·εε ε υπ πιιιετἰει· (ε)

Α οτοἰειιιι ΡΜ· Ι)ευε ΡτοΙετ.

Φωτ ΙΙ Βει1εΙυε έει:ι ΙΙΙ :Πεμ

δΙ ε_εετ ΙΙ νΙΙειΙιπ ΡοτΡειιεεει

(1ιιε €τειπτ πιετνεΙΙΙεε ΙΙ εεηΒΙε

Ι)ε Ι'εεειιεΙε Ι‹ε ΙΙ Βιιτάει;

(α) Νε εε Ρο: Ρειε (Ιε σε τειιΙτ

@πε ΙΙ πε νιιεΙΙΙε άεεουνι·Ιτ ,

Ριιι· νεΙτ εε Ιεε άεεοι ΙΙ ει;

δΙ ει @ο εεπιτ ΙΙ ΙΙοετει

[ει. διιπ·ἱι (ΙΜ ΙΙ εεεειΡε;

"Έ

ΠΟ

Ε) Μπιτ εεε $Ι:·εε τεΡεΙτε (δ) 3°

ΜιιΙτ εε ειιττυξ:ε ἀιιτειτιετιι.

ι

(π) Ι.ε νἰΙΙεἱτι έτειιιτ τενειαιι , ΙΙ Ιιιὶ ειι)οΙιιτ ‹Ιε ηε ρεενοιι

ΙοΙι· τεΒε1·ι:Ιετ· τΙεεεοιιε.

(3) Μιιε2ίετ 9 έΒΙΙεε, €:Ι1ειρεΙΙε 9 :ποπω:ετία:π.

(ε) Ι..'Ιπε1·ππἰτε Μικτό σε ΙοΒὶε, Μ: ττεε-ΜεΙιό εοπττε Ιε

Ρεγεωι; ΙΙ «ΙεπιππιιΙε ὲι εε τΙει·11Ιει· Ρουπμιοἱ επίτοΙΒΜιπτ Ια

άόΙειιεε ιιιιἱ ΙΜ ενώ: εδώ ίεΙτε, ΙΙ ενώ: Κενό Η Ιειττε.

Ι/α2·ία::2εε.

(α) Νε εε ροοΙτ πιΙε τΙέπειιΙτ.



Ρ·

ζΙ)Ε ΜΑΒΙΒ .ΠΕ ΡΙΙΑΝ(ΣΕ.

Η εΙεππιπ:Ιε μη· πιεΙτεΙεπτ

ΡοτιΙοἰ οτ Ι,εεειιΙεΙε οετόε

Νε εε άεΐΐεπεε με δετιΙεε.

Η νΙΙειΙπε Ιἱ τεεΡιιπτ εΡτεε :

δΙτε , ΪεΙτ-ΙΙ , 8εο π'επ Ροἱ :πεε;

ου Η ειιει·ε :πε ιΙευετ ΡεττΙτ

Ου. Ι”εΙεεεε τετ άεεοιινι·Ιτ.

Ε επ'εετ Ια 8πτἰτ. άενεποε?

Ροτ-εοἰ πε Γεε τη τετεππε ,

Τα ίοΙἰε τε Ιιιετ ΡετάοπεεΡ

(ό) Τοετ , (ετ-ΙΙ , πω Έπ εεεΙιερόε.

|Απιἰε, (Ιἰτ-ΙΙ, Ιεἰεεἱει εετει·

Ν”εἰε2 πιεἱε εοΙπΒ ιΙΙΑά:ιπ Ι›Ιεετπει·,

δε Ιε Με ‹Ιε Ι”ει·Ι:›τ·ε πιεπ)ε,

(ο) Κε .ΙΙπεεπε-(]ι·Ιε ΙΙ άενέει. ο

θεα επε- Ι)ΙεΙ:Ιεε ΙΙ ειιπεεΞΙΙε,

Ρετ εε ?ειπε τΙπἱ Ι'επἔἰπεπε

Β ΙΙ Ρτεπιἱετ εἰ €τεπτ Ι1οπιπ

@Με με” εετεΙτ ειι (Ιτἰετιιτ

ω

ποπε1.ιτέ..

(έ) Ροτεε πε άεΙτ πω επεοι·Ρετ )

22-Ι
ι

`

[ο

Η

(ό) Τοπ , εε πε τε ίσα εεοεΡέε.

(ο) Φωτ ποεττε εἱτεε ΙΙ νέα.

(ά) Ροκ· σε πε οΙοΙτ πιω πω” εοΙΡει·

Αιιτι·υΙ πεω, π`επεοΙΡετ.

(π) @πε ΡεκεἱΙ ων ε8ό αν ετέετειπ.

λ

Π. 15



Σ

απ!!

|

Χ___!

υοι€ειιω

Αιιττιιἰ ίώεεποε πε ΒΙαεππετ , 4

Νο αποκτα: πω; εέυιι· ω” Ρτιιὶεπιε ` ώ

ΟΒει5οιιυε τερπ·ειι€πε εεἱ-πιὲἱεπιε ,

'Πεκ Ριιετ ΒΜιεπ1ετΙοε ΕΜ: ἀ`ειιιττιιἰ

@αἱ πιἰεΒι άεντεΠ τοΡτεπάτε Ιυἱ.

 

(π) ΡΠιί."πε , Ρι·οο!πήιι, ρ2°ατίπιπ.π.

1~~-·

Κ

ν

έ

Ψ _ 1
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·-κν_σ·σ.$$Φ%$$©Ω_ΏΜυν-ν-ΜΙυ!©1-8%·ΗΜνσΩΜΜΜΒΔΔΗ©Φ`ΛΦΩῶ`ι"'Λ`Δ ι`

ιιΔιει.ιε Χιενιι. '

ι

Βοα πίίαίσ ?αἱ στα ειναι· απ: ακτη: ε|ιευαί χ

Β”σσ νιΙεισ ειιστε Ιιι εστι·ὰ (σ)
Εσ στι σισετιετ , ε ει στο; Τ

ΙΙσ εσεσ ΟΙιενειΙ :ινειτ σιιιΙτ δΙιιετ

ει Ι'ειτειοΙσι τοτε τιοσ σισετιετ.

Α Ι)ιειι τετιιιιετ τιιι,ιΙ Ιι τιιιιιιετ (δ)

σσσ ειστεΙ ΟΙιενειι Ιι τ:Ισσιιετ;

Τεστ ειισι ιι σετ εεΙε στιειισ

8σσ (ΙΙιενειΙ εισΙεΙετεστ Ι.ειιτσσ ι

()ειιιτ τσ Ιιοτε τΙοσ πιοσετιετ ιεειι

(α) Κε στ εεε Ιισσε αιμα Ρετάσ
το

' (ι) σε οτειστΙ ά'Ασεε)·, Βύσσα: ισ-8" τοισ. ιν, Ρ. σ3ο.

(ε) Ι.Ισ νιΙΙ:ιισ ετιιστ εστι·ε ειπε σσε εεΙιεε Ροστ (ειτε εε

Ρτιετε, σινοιτ ειτττιεΙιε εοσ οΙιενιιΙ ὰ Ισ Ροττε.

(δ) ΙΙΙ Ρι·ιοιτ Ιε δεισσεστ ιιε Ισι ιιοσιιετ σιι εΙιενεΙ ΡὰτειΙ;

Ρεστιεστ τΙσ'ιΙ ιΙιεοιτ εοσ οτιιιεοσ , τιεε νοΙεστε σε εσΙενετεστ

ετι ισοιιτστε.

' ?ατίαστε.τ.

(σ) δι οτ εοσ Ιιοιι εΙιενεΙ ΡεττΙσ

Αιτιετε νιστ ιεσεΙεισεστ

ει Ρι·ιει Ι)εσε Ιιιιετιεπιεστ

@σ'ασττε εΙιενιιΙ σε τεσσετοιτ

ΝΙσσττε σοι! ειειι ισειι· ΙΙ ιΙοστοιτ.

15.



¦ ι

23ο ι>οιέειιιε

Αιι πιιοειιει· νει Ιι:ιετ.ϋνειιιειιτ ,

Ε. Ρι·ιειΠειι άόνοιειιιειιτ,

@ιιε πω! ωιω ιἰειιε ιιε ΜΜΜ

Νειιιιι·ε ΟΙιεν:ιΙ Ιιοιιιε τιε Η επ

Μειιε (Με Η ι·'εινειι· Ιε ειιεπι

Ε” ]ειιιιειε :ήπιε ει Βιιετι.

Μοιιιι.ι·ι·έ:.

.

Ριιι· σε εε άειτ πω» Πιιπι Ρτοιετ

ύ Βε Με ενώ: Μ! τι”ει πιεετιει· ·
Ρ Ί α ›

Πε 8ιιι·τ εεε Βιειι ιι :ι Ρι·εετει ,

δε Η εοιιΕεε επι Ιοιιιιιτει.

4..._

ι

υ

(ό) Ανιιιιτ ιιε εε ΦΠ! Με ιιιεεύει·.

ι



υιιιιιιιιιι ιωνιιιΝειι. ιιδι

ι

`.ν”ε”Μ-ε"`”"-”`~ΜΜ`ε"Μ^ΆΑ”ειι"-ΑΜ^”«Μ"εε

Ε'ΑΒΒ Β 5411111.

Ποπ ἴἰ!αι`π ειιι`ιιυιή :Με δ|ιοέ ( ι).

Β,ιπισ )(Πειιι (ε) άιετ Η ιιιιιιιεεειι

Πιιε Κ:ιιιννε (δ) εεε ιιιιιΙτ :ιιιιεἰτ (ή) ;

'Γεω Η Με φίεΙε Ριιι):-ι (δ) ;

[Με ειειιε νειειιιε Γε Η Με.

επ έειι εΙειιιι:ι ἑι Η .ϊιιετιεε (δ) ,

δι Η ειιιιτο. ειι ιΙ'ειε έιιιεε (7)

 

(ι) Ριοιιοιιεειι ο?ιοιιε. Πειτε (ειΒΙε ιιε εε ιι·οιινε Ροιιιε ᾶειιε

ΜιΈοιιτειιιιε , ιιἱ άειιε Ιεε (εΒιιΙιετεε Μάικ.

(α) νο)ιει Ιειιοτε Ιιἰετοιὶειιε άεΙιι Με ΙΙΙ.

(δ) Πεε ειστε 0|ιοἔ, εαινε, Μεινε άιι Ιετιιι σιωιι6ιι, εει·νοιειιι

εοιινειιτ ε ἀέεἰΒιιει· Ιεε άιίϊόι·ειιτε οιεεειιικ άσε ιιιιἱτ ετ ιιιιε εε

Ρεεε άε εοι·ιιείΠε μια: επι Ιιεε ετ @Με ιοιι€εε; ιιιιιἱε ἱει Πε

έιειιιΒειιτ ιιιι ιιιει·ιε·, ιιιι εεει (οιιΡειιτ-ετιε' πιο εοιΒε:ιιι, ου'

ιιιιε Ρὶε. .

(Α) 0ιι'ίΙειιιιοιί Ι:σεειιοοιιμ· (

(δ) Η Γιιιιιι·ιιιειι ει Βιειι ιιιι'εΠε ειρριἱι ὲι ΡειΙει·.

(θ) Με νἰΠιὶἰιι έειι ΡΙἑιἱ8ιιἱι. Ο(αὐπετ Ψσε|ςιι'απ, ε'ότοἱι Γεο

ειιεει· ειι)ιιετιεε, Ιε Ροιιιειιὶνιε άενιιιιτ Ιεε ιιιΒιιιιειικ , Ισ

εοιιιιιιει· ε οοιιιΡειοἱι·. Β

Σε νιΠειιι εοιπε ειι ]ιι€ε εοιιιΒἰειι εετ οἰεεειι Ι'ειιιιιεοἱι

οι μι· εσυ ειισιιιτ ε: Ρετ σε ιμι'ιΓιέρετοιτ σε ε1ιι'οιι ΙΜ ενώ:

εΡΡιἱε. _

Χ



π

ν

ι

2:32 ιιοιέειιιε

ΙοΙΙ ΟΙεΙειι ειιΙειτ (ι) ΡεΙΙετ

Β Ιεε ιιιε::ιιόεε Ιεειι:ετ.

Η ΙιιιΒεε ιΙἱε: ιιιι'ΙΙ ο: ιιιεΙΐει: ,

θεΙιιἰ ε ει: εειιιειιτε ε με: (δ). ω

Αυ Ιιιι· ιιιιε εἱΙ εετεΙ: εειιιιιιιε (ή)

ΟΙ ιΙενει: Ιει·ε ειιιι τεεριιιιε (ὅ)

Πε οοτόοετι ιιτΙε: ιιιιε ΡεΙ (δ) ,

ει Ιε ιιιΙεε εοπ ειιιι ιιιειι:εΙ.

 

(τ) ΑνοΙ: ι:οιι:ιιτιιε ιΙε ιιετΙε.

(ε) @Με Ιε νοἱεἰιι ενοἱ: ιιιεΙ ΙεΙτ . ιιιεΙ ε8ἱ.

(δ) ΙΙ Ιε Π: ει:ετ ε εοιι :τἰΒιιιιεΙ. (Ι'ε:οΙ: ει.ιι· Ιε ι:ιεττοιι ιΙιι.

εΙιετεειι , οιι ειιτ Ιε ιιιοπε οιι ιιιο:Ιιε, εοτ:ε ιτΙ'έΙένε:Ιοιι ει·:ΙΕ

εΙεΙΙε ιιιι'οιι ΡΙεεοΙ: ειιΡτεε ιΙεε εΙιε:εειιιι, Ροιιτ ιιιετιιιιετ Ιε

εΙιεε:εΙΙειιἰε , εεε Ιεε εεὶΒιιειιτε σε Ιειιτε οίθοΙ ετε τειιάοΙειι:

Ιε ιιιε:Ιεε. Ι.Δθ εεἱΒιιειιτ ν τειιοἰ: Ιεε ΡΙαἰἐ.ε ε: Ιεε αε.τίε431 εοιιε ιιιι

εΙιειιε, σε εοιιε ιιιι οτιιιε, επ ΡἰειΙ ‹ΙιιιιιιεΙ ετσι: ιιιιε ετοεεε

ΡιεττειιιιΙεετνοι: ιΙε εἰεεε ειι ]ιι€ε: Ιεε ΙιιιΙεεἱετε ν ΙεΙεοἱειι:

Ιειιτε ιιτοεΙειιιε:Ιοιιε επ ποιο :Ια εεΙΒιιε:ιτ. Ι)ετιε ιιΙιιεἱειιτε εοπ

ιιιιιιεε Ι'ετΙιτε ιΙιιμπω σε τΙε Ιε ιιιο::εε:οι: εοιιιιιτἱε ιΙειιε Ιε ροτ

ιΙοιι ιΙεε ΠθΙΙΒ τεεετνέε Ρετ ΡτόοΙΡιι: ευ ίιΙε ειιιέ. Ι.ιεειιι€ειιιειι:ε

ιιιιί έν ι·ειιάοιειι: έ:οΙειι: εΡΡεΙεε Ιεε ΡΙαἰΔι· έε Ια μπω ; ε'εε:

εΙιιεΙ πω: Ι.10"Ιε Π( τειιιΙοἰ: Ια ]ιιε:ἱεε ευ Ιεε: ιΙιισΙιε:εειιι ιΙε ν;" -

εειιιιεε; ε: .ΙοΙιινΙΙΙε Πι: εοιινειι: ετιιοΙονό ρω” τετιιΡΙΙτ εε τιιΙ

ιιἱε:ετε επ ιιοτιι :Ια τά. ]/ο)ιεε Ι'|ιί.πού·ε εε δαιϋπ :Με , μια·

.Ι'ε|ιαπ, είτε ιἰε Ιοίτινί||ε, Μαρ. το!. , 176: , Ρεε. 13 ε: Μ.

4 (Δ) ΑΡΡεΙό, εΙ:ό. Ι

(5) διιΙιΙτ εοπ ιιι:εττοεε:οίτε, τέΡοιιιΙτε ε Ιε ρΙεἰιι:ε.

π (δ) ΙΙΡτΙ: ιιιιε Ρεει.ι σε ιιιι ειιΙτ ι1ιι'ΙΙ εεοΙιε εοπ: εοιιιι:ιιιιι

ιν·



κ

οι: ιαεπιε πα·επιικοα. :13δ

Παπ όεε εοτοαε Ιεἰετ τΙείοτε Ρεπότε (π) ,

@αε Ια Ιαεαεε αοΙε επτεαάτε

(α) (!α”ΙΙ ΙΙ αΡοττε Ραπ· ΙοΙει· ,

Κε ιΙε εαπ ΡΙετ Ιἰ άοΙε εἰἀὶετ.

[Αθ παιπτεΙ ειινεπτ επττανι·ἰ (ε)

Τεπτ :με Η Ιαεεε εππεπὁἰ. Μ'

Πααττε νὶΙεἱπ Βετ εΡεΙει·

 

ι

τεεια. @πάπια εετ Ιε εαπ· εΡΡτετε ετ πασοκ ε Γεἱτε α” εΙιεαε

εαι·εε: Ιε ιπεἰΙΙεατ εε ίεΙ:ΜααοΙτ ιΙεπε Ια νἰΙΙε εΙε (:οπΙοαε επ

Εεμιέπε, σο2°άπεδα, ετ ΙΙ επ τετἱα€ Ιε ποια; ιΙε-Ιὸ επ ΒΕ αυτάκ

εαπίετ ει οοπἰοαιιἰει· ποια· δέεΙεπει· Ιεε τεπιτεατε , Ιεε ιπόἔἱεεἰε1·ε

ετ Ιεε εοπΙοπαΙει·ε, ααΙ , οαττε Ιεε αεπωωω εεΡεοεε αε

εοαΙἱετε , ίεἱεοΙεπτ εαεεἱ Ιεε Βο2τεε (εε2ίνιιιι.ι·), ετ Ιεε 8αετι·εε

(|ιοαεεε). `

Ι (1) ΙΙ επ Ιεἰεεε ΡεπτΙτε απ ιΙεε Ι:ιοατε, εαπ εμε Ιε ]αΒε ματ

εοιπρι·επάτε αα'ΙΙ Ιε Ιαἱ ερροποἰτ Ροαι· εε τεεοιπΡεπεε , Μ;

:με Ρετ-Ια ΙΙ Ιαἱ ιΙενοἰ€ ΙεΙι·ε ΒαΒαετ εε εεαεε. Πα πιεπαεετἱτ·

Ρωτώ: Μία , Ιεοατ , εκ1α·επιΠ6, εοιπαιεποεκπεπτ , εΙε αι)υιαεα

ΙΙεα ‹Ιε αυ·οπ; αν »εφε εεττε Ιεεοπ πω πε σε αιοτ ωπυι
.Ι Ρ ο Ρ Ί

:Ιαἱ ει Ιεε επειτα: εΙεπΙθεεύοπ ααε σΙιίέ.ν, σ(ιίς|, €ΙόεΙΒ·πε :.ιαεεΙ Ια

πιετὶετε: :στοπ εεε ίο"πε :Ια ΙετΙα απαιτει, ιΙ'οα Ι'οπ ε Βια Ιε

ταοΕ εοιυ·ποίε.

(ε) ΙΙ οανι·Ιτ εἰ εοανεατ εοπ απα1εεα ιΙα'ἐι Ιε Πα Ιε Ια

εοαηπΙτ. `

Ι/ατίαπεεε.

(α) @αε ΙΙ @με Ρεαετ επτεπτΙτε

@Ι ΙΙ Ροι·τεετ Ροκ· εοπ Ιοἱει·.



234 . ι·οέει:ιε

@ή εεττ νεπιιε ἑι ΙΜ εΙεπιει· (π) 5

Πε ει Πανε Η ι!επιειιάε

@ο σε εετεἱτ ειίεΙε εαυτο (ε)

Ε ε1ιίεΙ ΡειτοΙε εΙε ὸἰεεἰτ.

ΟΠ Η τεεΡιιιπ (δ) ι1ιιΉ πε εενεἰτ;

@αυτ τη Μ) , Γετ-Π, @Με πι'επ εενεἱεε ,

Νε εε Ρειι·ο!ε πι'ει1τειιἀεἱεε

(ό) Νε ΜΜΜ; π'εε8:εΞτ εεε ):ιτ8ιιτιε (δ) ,

Τα πίετι ἀοἰε β ενεἰτ τεεΡιιπε. 3°

· (Η ε'ει: εΙει εετιιεο. ιἰτοὶτιιτε (δ)

Ροι· Ιε Ιοἰετ άιιιπ εἱΙ Ρτἰετ ειπε

 

(ό) Νε Παω εε1οἱΙ: εε εωιτ:Βοι1ε

Νεα ἀοἱε Ξε σκάι· ευ! ι·εεΡοι1ε.

(π) @εἰ ε'ἐτοἰτ νων ΡΙώιιάι·ε ὲι Ιιιἰ.

(ει) Πε ειι'εΙΙε εΙιεπιτοἱτ.

(3) ΟεΙιιὶ-εἰ τεΡοπἀὶτ.

(4) Ι..οι·ειιυε τω.

(ὅ) Ρειωειιπ Ιεε ?ΗΡ ετ ΧΙΠ' εἱὸεΙεε, Ιε ιιιοτ)ιιτ8οπ ὁτοἱτ

ειπΡΙο),ό Ροιπ ὸέεἱΒτιει· τοιιτε εεΡεεε εε Ιεπι€εΒε έττεπιδει·,

ὲ'ἱὰἰοι1ιε:ε$. άε Ρμτοἱε, ουδε Ρομπ· Ιε οὶιωπ :Ιεε οἱ'εεειυι ετ

Ιε ει·ἰ ό.εε ειιήιικιιικ. /

(δ) δω” ειι,οπ Ιω τειιἀἱτ ]ιιετἱοε, απ'οτι Μ ᾶτοἱτ ὰ εε «Ιε

ιι1επιθε.

(7) Α ασοεε όιι οειάεαι:. εεε Μμπὶε πάνετεε ίἱτ :κι @με



σε ισισισ σε εκεινοι 235

Ι

ισοσεστ·τιι.

Ρσι· σε σε ι:Ιειτ Ρι·ισεεε σε Βοιε

δεε εοσισεσσετσεστ. σε εεε Ιοιε

Α Οονοιτεκ ισετττε εσ ΙσιιΙΙιε (τ)

Πει· εε .Ισετιεε εσ σετ Ρετιε.

 

(τ) Ασκ ειινιεσσ Ισιεεετ Ιε εσισ τΙ'ειάισισιεττετ.

---μ-τ--μέ·

τ

κ

ε .

κ

»



ε?›θ ι>οέειεε.

ων-ωεωω.υιωνιωεωω.--ιων_ων Μωυ- νωπωω-φωεωφαιεωω.κ`~ωωνιωνω-ωπ

ΕΑΒΕ Ε ΧΕΙΧ.

θεα Σεπ 92 σιιάία ιἰε ία Εεεε α:/απ απ Γεια·

πιιιί6,ε

(α) Β'ιιιι Εεε ειιιιτε ει ιιιιε πιει: (ε)

Εετειτ :Πει επι ευη ξιωωι;

Με: ι.ιιιε ωστε Ι.τεεΡεεε:ι

Ε φωτ άεάειιι Ι'ειιΒιιε εε€ετάε ,

Ευ.ιιιΒι·ε ιιε Ιε Εεεε ε( ννειι ,

Μεε πε εοτ πιιε εε εεε σε Επι.

Ριιιε έεΡειιεε επι ευη ειιι·ει€ε

@ιιε εε. εει:ειτ ιιιι 8ι·ειιιτ ΕιππιειΒε

Πεινε εοιιιπιειιιε :Ξι ΙιιΡετ ;

Τι·εε-Βιετι ειιιάει επι ειιιι Ρειιεει·, Η

 

 

(ι) Μι Εοιιιιιιιιε , Εν. νιιι, ί. ή. Ζω έσα.: θΙιίωι.ι ε: Κάπο.

Εοειιιιιειι , ΐεΒ. ΧΧΧ”.

ΑΕεοΡ , (Μι. ε ι ι.

(ε) Πειιε ιιιιεΙι1ιιεε ιιιειιιιεετιιε εετιε εεε εετ ιιιιιτι.ιιόε: ιἰιι

θωιρί(. . Χ

(δ) @τι ΙοιιΡ ρειιάειιιι Η ιιιιιτ όι:ιιιτ από Ροιιι· ειιετοΙιει· εε εισαι·

ι·ιτιιτε ριιεεει ρεεε ά'ιιιιε ιιι:ιτε ; ι·εεει·ιιιιιιτΙ'ειιιι , Η ει;ιει·ειιι ?οπι

Βι·ε ιιε Μ: Ιιιιιε επι έ), ι·όΒόε!ιιεεοιι ει ΗΗ μι: ιιοιιι· ιιιι ΐι·οιιιεεε.



π

.ΒΒ ΜΑΒΙΕ Π!! !.¦'ΙΚΑΠΟΕ.

ό ιιε εε Πισω Μαι: ιιιι ο ιιιειιιε ι
Ρ ο

@κι Ιε Ροιιι·ιιιιι€ε Ρέιιετ Ρειιιε.

Του: ειι ει Βειι ιιε Η ειενε
Ί

Παει: ειιιιι, Ριιιε ιι'ειι Ιενει.

ιιι0ιι.ιι.ι·ιιι.

@Με ?οι εεΡοἱτε οιιιτε ειιιι άιειτ

Β οιιτι·ε εε εε (αιιε άειΕ,

Ι)'εινειι· τοιιιεε εεε νοΙιιιι€ει ,

ει ειι εετ ιιιοι·ι ετ ειΠοΙει.

ειδ)

(ι) οπο: ει Η τιιιιιιιτιιε ά'ειιιι έτοιτ ιιιοιιιε οοιιειάόι·ειΒιε.

Πιι·ίεπιεσ.

(ει) Ι)'ιιιι Εεε :Πει οι ιΙιι':ὶι ιιιἱειιιιἱι

Η ι·ετοι·ιιοιτ Ξι εοιι εωωι ,

Πεεοι· ιιιιε πιει· ε τιεεΡεεεε

δικ· ιιιιε ἱενι·ε ε εε8ιιι·άέ.

(ό) @εε ω" ε! ιιιειιιιιε εειοἱτ ιιιειιάι·ε.

α

1



εδ8 ιιοιέειπε '

'

|

ε .ων-=======ε= =·ε= -Λ.ο===εεεοκι==ς===π~π`ῶΛ~======ππ==ε=ε=ε€=

. ΡΑΒΒΕ Ε.

Ποπ Ζειν. ε2 έσα ΟοτὐεΖ

(ε) Β'ιιιι ΙΙειι ειιιι:ε Η νιιι: μιά:

σε ιιιιε ΠοτΙιἱειιε ε'εετει: εεειε

Ι)εεοιιτ Ιε (Με ι;ΙΙιιιιε ΒετΙιιι;

Μ Ιεοιιε ΡεΙΙε , ιΙἱ ω. ιιιετιε.

θεο νοιε , ίεΙ:-ΙΙ, πιιιΙ: Βτειιτ ιιιει·νειΙΙε ,

(ε) Η ΠοτΙιεειι εἱε: ιΙεεειιτ ΙΌεΙΙΙε,

δἱε: Ιἑι οιι εΙε:, ιτΙΙε: σε ιιιι'ΙΙ άι: (ε)

τω: σε ιιιι”ΙΙ νιειι: εειιι. ειιιι:τειΙΙ:. '

(ε) ΝιιΙ ιιιεΙ ιιε οτειιι: , πε ιιιιΙε τἰειι 7

 

(ι) ΑΕεοΡ. , ΙεΙι. ταν. Ι Ι

Ι.ιε διετή τΙ'Αιιεεν, ΡαΕΙίαια ιιι-8" :οιιι. Ν, Ρ. ι86.

(ε) ΙΙ εε τεΡοεε οὐ ΙΙ ΙιιΙ ΡΙεΙ:, ΙΙ Με του: σε ιιιιΙ ΙιιΙ Ρεεεε

Ρετ Ιε τθ:ε , ΙΙ ίεΙ: :οιι:εε εεε νοΙοιι:εε.

» 7απϊιπ2ε.τ.

(α) Ι)'ιιιι Ιοιιε τεεοιι:ε ιιιιΙ ]ειΙΙε

νἱε: ιιιι εοτΙιεΙ ιιι.ιΙ :ιι εεεἰε.

(Ε) Ι..ε εστΙι ειιι Ιε ιΙοι ιΙ'ιιιιε οεΙΙΙε.
Ι (ε) ΜεΙ πε ετειιι:-ΙΙ ‹Ιε ιιιιΙε .τΙειι.

 



ι

Ι)Β ΜξΛΙΙΙΒ ΒΕ Β'ΒΑ1ΊΟΕ.

δε εἰ εεἰεεε €εο εεΙ Ι›ἱεπ (1)

(Σε εατεεεεπι αιαΙΙ: :πε Ιιαετεἱεπτ,

Πε τατεε μια πίεεοτἱετεἱεπτ (ε)

@αε εεο Ια νοΙ1·εΙε 1πεπ8ἰετ ,

Νε πα Ιεἱτεἱεπτ εΡτεἰεταἰει· (δ)

αοπε1.ι·ι·έ.

'Για επεἱ επ ιΙα ·τεει€εεπ ,

Επ εΐίτοἰ εεε, ετ επ Ρόεατ,

.Η εε οοπεεἰεπεε Ιε τεΡτεπτ

@αε ταἰτ ααεπείεεεπτ εαπ τεΙεπτ.

ΙΙ'οππεπτ Η Ροὶεεε σΙοα Εεεε!

(έ) @ασια πε ται·πε Ιοι· εεπε ε ααα.

:εδο

Σ!!

Ά

Σ!)

(έ) (2α'ίΙ πε τοπ·πε εεε θεα ε ιπεΙ.

(ι) δΙ Γιαπ Ι-εἰεοἰε εατεπτ , εεε ιαπιέ"Ι.ιΙεε ιπε εἰεπαΙετοἰεπτ, .

ἰΙε ε'εει·ἱει·οἱεπτ εμε ]ε νεα: αιαπεει· εετιε ΙπεΒἰε ε: πε :πε

ΡεεαεεΝκοἰεπτ με εεαΙειπεπτ α'επ ειροτοεΙππ.

(α) οι·ΙετοΙεπτ αΡτεε παώ.

(δ) Αραι·οεΙιετ , (ιιορτο.τίιπαεε.

ε.

τ·



. -”"τ

1

Με) ι·οεειεε

εΑυσεωωνιευκ·ε κωεκεεεεων-ι-ωεω--νωε.εωε.εε-ε ε' ωι·-·ι`.·-Λ.π ωπ-.ΩΩ-Α4

ΡΑΒΒΕ .Η

Βοιι_δοσ ε: :ίσα Ψεφι?

Ι)'εκ (Με τεειιετε εμε εετεἰτ

δευτ υπ ίεπιἰετ ε εἰ Β·ι·ετεΠ;

Ρετ εεΙει Ιυἱ νἱετ Η ννοτρἱε (ε)

Οἱ ΓεΡεΙε Ρετ πιοιιΙτ Βεε:τ εἰε.

8ἱτε, τόν-Π, πιιετ τε νοἱ ΒεΙ,

' Μπιτ: εε νἰ πιεἰε εἰ 8·επτ ΟἰεεΙ:

@σε νοἱι εε εοι· τοτε Με: ,

?οτε του Ρετε εεε εοπιιἱ'Βἱειι ;

ε Πεειιεε θἰεεεκ πιεΙυττιε ε'Ιιετιτε

(α) Μεἱε Η εἰετ πιἰεκ φωτ Η εΠ€εε (3); "

 

(τ) Ι.ε θτειιε ε'Αιιεε7, τοτε. ιν, Ρ. Με.

Πε ειτ3ετ εετ ε-Ρειι-Ρι·εε Ιε ιιιειιιε :με εεΙιιἱ εε Ιε Ε”εΒΙε εε

Παππά ε: επ θοΜειιιι εε Ιε Εοπτεἰιιε , Ιεε εέτεἱΙ εεε εοπτ (Με- _

πειτε. νο)γει Ιε [εΒΙε Με” εε εε τεειιεἱΙ.

(ε) Με εε Ιιιἰ νἰτιτ Ν: τεκτετε.

(δ) Μεἰε εεε τ:Ιεεετ εετ Μαι Ρ]ιιε Βετπποείειπ τμιεεε Η ΐεπιιε

Ιεε γεια.

7ατίαπεε:.

(α) Μεἱε εε οΙιεπιτευτ Ιεε "ιτε εΠεε.



Π

σε σειιισσιι τιιΔιτοιι. ε στο

δι Ρσιε-ιεο` ούτε, ιιιετ Ιι οσε ,

Εεε εΙεε στα , 5,8. Ιεε σετ οΙοε,

οΙιτιστετ σώσει ΡΙι.ιε σΙετεισεστ,

σ Ιι ννετΡιΙ εειστ, ει Ιε Ρτεστ (τ), γ

νετε Ι8 Ιοτεετ τστ τΙτειτ ε'εσ πι.

Ρειτισι τισ σΙιεττισ τι ιι Ρ2588

οσττεστ ὰΡτεε τιιιτ Ιι Ρειετστ ,

Τσι· οΙιἱεσε Ιι Ιισιεστ πιτ εστστ,

νετε Ιε οσστΡιτ τισι Ισ οσε τιεστ ,

(ε) ΜιιΙ εετ ΙσιιΙΙιι εε νετε εσε νιεστ ·°

ντι , Ιειτ Ιι οσε, ει Ιστ εεετιε

(σ) Μιεσε σετ Ιι οσε., σ”εσ εισι·ει ισιε (3);

τι οοσΙΡιε νοΙτ μτΙετ εσ ΙιεΙτ

τ: Ιι οσο σε εε ΙισεΙιε εσΙτ; ι

(ό) δοτ σσ Ιι:ιστ ίσετ ε”εσ σετ σιιιστει (ή) ,

Ε ΙΙ οσΡιΙ ε”εετ τεεσιτάει ,

Ι:Ιτ.-Ιε-νσε σισιτ ε εσττόοιε.

 

(ε) ΜεΙ εσ ιοττει εε μι· οι νιεστ.

(ε) @σε ιε εσιι τιεσε, σε σιε Ιστ. τσιε.

(έ) Ι)εεεστ στι ΙσιΙτ σι·Ιστε εετ νοΙει.

(ι) Ιεε ΙΙεστιττΙ σετ σσ εειστ, εε ιεττε εστ Ισ οσο ετ Ι'εισΡοττε

τΙτισε Ιε Ιισιε.

(τι) ΙΙ Ισι ιιττινεττι σι:ιΙΙιεστ ε'ιΙ νιεστ ‹ιε Ιεστ σοτέ.

(δ) οε εστι σι'τιΡΡιιιιτιεστ , εσιιε σ'εσ ειστε: τιειι.

(ε) ΙΙ ε'εσνοΙε ειιτ ιισ "Με τοπ όΙενε.



242 · ι· ο έ: ε ι ιι ε

Ή

(ε) ΜιιΙτ Ρετ εε τιεπτ Ξι εωτι1ιε (ι),

Μπιτ εε τιπτ Βιειι εΐ:ιπιιοιε (ε) ,

@εε Η Εεε Τετ ει ειι€ιιι€πιε.

Ι)ε πω! τιιΙεπτ ε τιε ει·ειτε ιτε

οιιιιιεπεε Η Βιιετιε ε. πιιιιό.ιτε

δε

@οι ΡετοΙε ειιιιτ εε ὁεἰτ τει·ε .;

Η Πεκ τεεΡιιπτ , ει άειε-8εο ίειε

Μειιιάιτε ΓιιειΙ επι νιειιτ ειιιιΒιι·ιει·

(/) Με” ειπε Η εενι·ειτ νεΠΠει·.

ιπειι.ιι.ι·ι·ιέ.

(έ) Ρετ σε !ε ι·ιιοπιιτε . 5εΒιιιιι·,

θε τιιπτ Η ΕΜ ε ιιιιιἰπτ ΡΙι.ιειιι·;

π

Ριιι·εΙεπτ φωτ εεινειιτ εεεεει

Ε τεεεπτειιπτ άενι·ειειιτ ΡετΙει·. ε·

 

(ε) ΜειιΙτ Ρετ ε,ειι τἱειιι πιει εειιεΙιἱει.

@ειιτ εε άειτ σπάει· ετ αιτία.
ὅ Η

(έ) @πε πιο: πε νἰειςπε ε εεε εεἰ€πειι,

θε τεπτ εενειιτ τω Η ΡΙπεει·. (

(τ) Η εε τἰεπτ Ρεπι· με ετ ιιιιετΠιέ ά'ενειι· έιτε άιιΡό Ρετ· Ιε

(Με.

(ε) .Ϊε Ρειιεε ειπε εε ιιιετ αβιπποίέ ειΕπιίιε τεεειιιρειιεε,Ρει)ε,

εειει·ιέ , έ'α/]ειιατιιε.

σ



ει: ιιιιιιιιι Με ιιιιιιιειι. ε33

εφε.- π ` η π κ νω-ιωωι.ω εε~~`ω`_ωω-ιωνν»ων_νωων-^-.ω.εεεεων-εωώνω-ε

ΡΑΒΕΕ ΕΠ.

ι Ι)σιι δοκίωι ε :ίσα δοαι·ρίίΖ

[Ιεε (ιοιιιιιιι ειιιιιε (με ιιιιιιε (ε)

δ,εειειι εειιι· ιιιιε ετοιε :ιεειε ;

Πιιε ννειΡιε νιιιι ιιεεοιιι εει” νιι

Ειι εδω Ριιιι:ι ει εε ιι ιιιι:

Ριιι σοι, Πιτ-ιι, ειει ω ιιιεειιε (δ)

Ε" ει 8ι·ιιιιι νειιι , ιιεεεειιε ειι ιιιε ,

ει ειειι Ιεε ιιιοι ειι εεει εεε. _

θε ιι,οε Ρ:ιι· Πει, ειι ι·εεΡιιιιιιι; 4 ι

Ρετ ιιοιειιι εε Ροοιιι· ‹ιε ιιιοι (ή) ,

ει ιε ιιιι·ει ιιιετι ιε Ροιεοι. Ν

θεο ιιιι οι· ιιιοι ιι πιο ειιιιιε (δ)

 

(ι) Ιεε Γοιιιιιιιιε, Μ. Η , ΜΒ. ιν, άιι δε? ε: ιία Ζιειιαπἰ.

(

(Γε

(

ΑΕεοΡ., Βάι. πιο”.

Ιεε θιειιιι ά“Αιιεε)·, τοτε. Ν, Ρ. ειδ.

ε) υπ ΡιΕεοιι εε ιεΡοεοιι επι· ιιιιε Με Ριεεεε ειι εοιιιιιιει

ιι ειιιιιω.

δ) Ροιιιιιιιοι ιε Ριειοει· ει Με” ΡΜ· ιιιι ει ει·:ιιιιι νεοι; εεε

εειιειε ει νιειιε ιε ιιιειιι·ε ιι εειε ιιε ιιιοι ιιιιιιε σει «Μ. .

(ό) Τα εε Ρειιι ιιε ιιιοι ει θεα ιιιειι ειι ιοιι.

ίδ) Οι· "ω, ιι Ν) ει με ιοιι8-ιο:ιιιΡε.

Π. ιδ

Ι

ε



εδά ι>οι€ειιε /

Π Η ω: πιιιΒ: €επιτ ειεεωιΜέ ,

Η €υΔιπ ΡιιΙο !”ιιετ επι εενεἰΙ (ι) ,

Επι €υαπτ τιοἱεε ετ ἔυειυιτ τυεΡεἰΙΙ (α) ,

Ποπ Βυἰει «Ιιιἶ νἰτ11: ά:: Ρετ Π: Βοἱ (δ) ,

@οἱ οιιπιπιπιπάε μι· Φώτο ΐοἰ ,

@ο Βοετε ὲι ειυΕυε πο υποΐΒιοε ,

Ν,ε-ι Μι ΟὶεεΙ , ]έι Ι)ε;ι πιο ΡΙειοε (ή),

(Σεπτυο'ειιιε αἰτ-)ειιτιειὶε πωσ €ιιεἰυε ,

(α) Μι Ρεὶε νἰειπ μα· τοτε επ τεἰυοΕπεεωι1ΒΙο Ρουυυιητ υιιειἰε Μου (δ)
28

0ἱεἰεικ δ Βεετεε Ρου )οου.

Βιιιπ: νοἰε-ῇ'ἑι τοἰ, Βιἰτ Η (ΜΜΜ (7)

Μὸε @ο νοὶ Ιἑι Και εεε Βιιίεειωε ,

Ποια Ουιενειἰἰευε πιιιΙτ του: στου,

8ἰ Επι: άουε Κἰειιε οὐ ει: ωσπου.

 

(π) ΡιιΙε, Ρ0ι1υ,!πιΡΪε , ιιστἱοτι , ΡειιΡΙε. ` υ

(α) Α€ἱαιτὶοιι, ἱυιιΙιιἱἐτυᾶε, τυ6Ρἱ8τιεωευτ, €υεεεεἰΠεπιεπτ.

(δ) Α πωπω ά'ιιιιε ουάουιΜοοε έιι:ιευέε άιι υοἱ.

(ή) Ωιι'έι Πἱειι ιτε ΡΙ:ἰεε.

(5) Ραμ , Ρυονἰιιυε , Βοϊινουυεωεπτ. |

(θ) Βόεουωεύε του" Ιεε ειμἰπιειικ Ροιιυυοπτ κάντε ετ Μπω

εευ ευεεωΙιΙο. υ

(7) β”, Ραπ, ὲι ο6τό, άε Διακ.

Ϊ/απἑυσΜε.

(α) Ρεἱι νεΙτ ιποτυο άεάεπι σε: τυπο

(ὁ) Πουπ νειιυεἰ-]ε ?ετ Η οοιιΙόπε.

`

ί



α

πι: ΜΔΠΙΒ πι: ι=ιι.ειτοα. ε35

ΠΙετ ΙΐθοαΡἰιτ, εαιιτ-ΙΙ·Ι1ἱεπ Ρτεε Ρ

ΙΙ εΙιενεαοΙιεπτ , τετ-ΙΙ, εάεε (ι);

(Μάτι εετ αα'ειι εεετ Ιιοιε ιιι'επ τενοἰεε (ε) `

τ @τιε Ρετ ει; Με εεττιε πε ποιεε. Δ 3°

Νε εει ε'ΞΙ απτ Ιε Ιετἰετ οἱ

@αι νιπτ ‹Ιοα Βοἱ , εεΙ” ναε εΙὶ ,

Νε ιπ'εετοατοΙτ ΡοΙπτ τεαιαετ (ή)

δε ΙΙ Ι'εαεεεπτ οἱ εαπτετ.

ιτοπειι·τιέ.

δι νετ άεε ΡεΙαπε νειαει, ο

Ρετ ειι εετ πιεἰιιτ Ιιαπι ειι€Ιαεπιει ,

Ρετ ΡετοΙε ετ Ρετ τει; εατιπαιι

(απο εἰΙ νοΙτ τετε όσα (ΙοαΙατι.

 

(τ) Τοα)οατε, επ νεαεατ ιΙε ποττε εοτε. ·

(ε) ΙΙ αιε εοπνΙειιτ ιπἰεακ «Ιε τετοαι·πετ αεπε Ιε τοι·ετ «με

ιΙ'ενοΙτ ιιπε ααετεΙΙε ετ 4:Ια Ιιταιτ ενεε εαπ.

.Η νοαε Ι'εεεατε , Ιε εεττιέΙε.

(Δ) Με πι°εειωιποἰι, ΙΙ πε τιιε τεατΙτοΙτ μα, ΙΙ πε ιπε οστι

νίεπτΙτοιτ Ροιπτ.

Ρ 16.

Ι

Ι



236 εοεεπιτε

ε

φωεεεωεΛΛεωφωεεεεψεννεφωυεωφωικωεεε-εφε

ΡΑΒΕΕ ΕΠΙ.

Πε Μεμ ε2° είε Ζ,Οποιε·

Ετ ΑἰἔΙεε τε εεε Οἰεἰεεε Βεἱε

- Ρετ εε εεε εττ μια ε εεττεἰε ;

Ε Η Οετοτε (ε) εεε δεεεεεεκ (δ)

@εἰ εεττ με ευ. τοετ εἰ Ιοἱε:τ.

Η Αἰ8Ιεε εἰετ Ρετ εε €τεετ εεΙτ (ε)

(α) Βοτ Ιε Βτεεεεε εεε εετεεε Με ,

' Εἰ Οετοἰτε είετ ΡΙεε εεε τε τω ;

Οετεε ε νεΙ , εἰ οτ εειε

Βεε ΠοεΙοεε (δ) ττεἰ εε Βεε νοΙεἱεετ

Ετ ε Η τεττε εεττ'εεεε )οεὶεετ.

νεε @ει , τετ-ει , εεεοι τεοἱ

ε·

τ ο

 

(τ) Ι.ιθ (ετεεε ε'Αεεε)η Πι!ι!ία:ι.:: ετ εοπτω, τοτε. Ν, ε. τ”.

(ε) Αποπτ,εοττε ε'ερετνἱετ, οἱεεεε εε Ρτοἰε.

(3) νο7ει Ιε εοτε (ε) εε Ιε εεε:: ΧΪ.

(ε) Ρετ Ιε ετεεεε εεε!εετ Ι'εὶΒΪε ε”ότοἱτ Ρετεεε εετ :ι

Βι·εεεεε ε'εε €τοε εεε.

(δ) Πεε ΡἱΒεοεε.

Πιτειπτε.τ.

(τι) δευτ εε οεεἰεεε ιεεΙτ Εεεε ετ τω".



οι: ΜΜΜ:: οι: 1ηιΑΝοπ.

νέοι οἱ Ι'Α78Ιοε νοεττο Βοὶ ;

8”ἱΙ ιὶοοἰ οετοἱτ τοπιιιοΖ

Ε 5111· υπ οΙτι·ο ΐιιετ νοΙοι ,

Η €ἱοιι ὶτοἰτ οι: εκατο Βιιἱεο

θο ἰοτοἰο άο νοο 5ιιετἰεο.

ποπ.ιι.ι·ι·έ.

Ριπ οο πιο ἀοἰτ Ρήποοε νιιΙοἰι·

5οποεοοΙ οτι ευη τοεπιο ονοἰι·,

Νο οιιτινοἰτοΧ πο πιοτιτοοι·
, Ί

δΊ! που νοΙτ ίοἰτο εαπ 5οτιἔτιο1·.

δ

π

-~

- Ι

237

Έ.
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ι

τκνΩεεεε=====ωνινυ-=========νω-.εεεεεωε===::=== =====ΏΠ4(`ΣΩ|%
 

ΕΑΒΕΕ μιν.

Πεκ θ|ιενα! επί ε'ιάιία και Ζωα”.

Πι" θιιενειιε νιτ ιιετΙιε επι στα

Ι)ειιεπι υπ με; ιπειε ιι”εΡιιι·ειιτ

Μι Με ειιιιτ ει·τ ειιειεε ιι με: ;

Δε. εε.ιιΠιι· επε ε'εετ εεειιιΠει

ιιιειι.ιι.ιτιι.

θε τιιπτ Ριιιειιι·, Βιειι Ιε εενει;

'Γεω ειιπνειτειιτ Με νιιιεπτει

Νε νειειιτ με ιιιίεΙε εινεπτιιτε

Ειι νιεπτ ιιΡι·εε Ρεεειιε ε ειπε.

 

( ι) Ειι νειιιειιτ ειιιιτει· ρει·-άεεειιε , Η ε'εετ ιπειιι·τει, Βιεεεέ.

ο

κ

ι

/

_ .
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ΡΑΒΣΕ ιν. .

Πε

.πω ·(?ιεναί.

- ει”

08226!. 'υθΠί ·υεπάτε :υπ .8θΗ6' εινα:

Όσα Ρίσιιεε Ποπ.: ι: ιίε :σε 67ιενα.τ

Π” ι~ιειιεε Ι·ιι.ιιιε εε άιι εειειι

@ιιι ειιιι Οιιενει νειιιιιε νοιειι,

Ετ οτι ειειι Βοε τοι ιι ιιιι μι: (2))

Ρετ νιιι€ι εοιιι άιει ε εεε ειιιιε

@ε ε”ειιιειιιιε @Πε νιιιειι ιιιιιιει,

(α) δε ιιιιε ιιιιιιε Ιεε νεοι ιιειιιιιει.

Πιιε Μει·ειιέιιιιε ιε ιιιιι·ΒιιιΒιιιι (δ) ,

Σε Πιιενει ιιιει ειι'ιι ι·ειειιτει

Ι

(ι) Σε (Παπά ιι'Αιιεε7, τοιιι. ιν, Ρ. ι78·

(ε) Το: επ απ μπιν, ειι ιιιι εειιι ιιιει·ειιε, ειι

ιιιειιιε Νοε.

(δ) σε ιιιιιιιιιιΒιιοιι ιιιιιιεΙιειιιιιι ιε ειιενειι.

7”ατίαπιει·.

(κι) Ροιιι· ιιιιιι Ιε νειιειι ιιειιιιιει·.

εειιιΒιε , ιι'ιιιι

Έ·



ΔΔ: ` . υοπεπεε

ι

Μὸε Η Βοπε πε.νοΙεἰτ ππιπτ.

Η υἰοπεε Ηοπε πω· υποΙ-ταΙεπτ

Βἰετ, ππ'απάεπε Ιεε ειοειτευεἱτ (π)

θα ειπΒεάεπε Η Με Μἰυοἱτ.

_ ποπιιιιι·έ.

νόοἱυ Ροει ι]οιι πιιπ-ε:ιοποπτ

(Ξιιἱ Ρυἰει-: ειιπ ιππΙ ειπιυεετειπτ

Οιιυπε ειπι Βἰεπ τπτ ὶἔπππτεπτ;

Νο μια ἱεεεἱου εππ ίοΙ τεΠεπτ.

 

(ε) Βέροπι:Ητ ΦΠ! Ιεε εοπετουοἱτ “Με άειι1, οι: ΦΠ! είσπ

ιοιΙ: πἱ Ι'ιιπ πἱ Ι'ειιιΙυε.



ο

ι

οι: ιαεαια α:: τααινεα. εάΙ

ε

νν-"-ενμωννωωΛωωνν-ι-ν-ωωννει" »νε νεα @ων-αννα νι"Δ4-αΛΛι

ΙΙ'ΑΒΕΕ Με.

. Ζ)”απ Ζακ ε αυτ” Ξεοατ&οε.

εΙἱεε

Ώστε [τα επί ίί Εεε|ιατύοε επτπι επ επί, ε2)υτι

.κκε ειι2τ'ε!.ττ· αετίε ιἰε ότιταέ!ίε ὰ Ματ Ζω· )υοού·ε ο

κί'ε!υιίε (τ). `

Οι παε τεεαιιτε Ιτε απ ΙΙειιε`(ε)

(ει) Βα απε εμεινε (δ) )ατ τατ εεαε;

Ι)εεοαι Ιε Ιτεννε ε-νεΙ ΙΙ εαττε (ή)

(ό) Παε θετΙιοε άεεἱ εα εαπ νεαττε.

 

(τ) Ιεε Ροαιεἱαε , Ιἱν. Π, τεΙιΙε τα , Ζε Ποπ ετ Ζε Μοατ·Ιιεποπ.

ΔΙΞεοΡ. , ω). επτα.

Ιεε (ὶτεατΙ ιΙ'Ααεεν , Ραὐἰἰιιιια, ια-8", τοια.1ν, τι. τοι).

(ε) Πα ΙοαΡ ε'ετεΙτ εοαοΙιε εατ Ιε εεΙιΙε ετ ΡεπιΙεπτ εαπ εοπι

ιαεΙΙ ατι εεεετΙιοτ εε αΙεεεατ εοαε εε ααεαε Ιαἱ εαττε τΙεαε Ια

τοατΙεαιεπτ.

(δ) Ι..ιεα εεΙιΙοπιιεαα) Μετά σ:Ι'απε τἱνἰετε.

(ή) Κανε , α:Ιαεαε , ετικέτα. ι

· ?(ευ·ίαπτεε.
'

(τι) Ιαετ επ απε ἔτεπεΙιε το: εεαι.

(ε) 'στα εεεΙιετΒοτ )αεααεε ειι νεαττε. -

Ι



εεε ε ο ε ε τ ε ε

Η Σε:: εειιτ εεε , ε ε'εἶν`εΙΙε

ΜοεΙτ εε8εοἰεεοεεετεεετ ετἱε ,

'Γεω εε ννἰττε ετ τεετ εεΠὶ (τ)

@ε Η Εεεεετεοε εεε ἰεεἰ@εετ Η Εεεε Γεε8ετεε ετ πετ

ο (ε) ΜεΙτ Η τετεε ε €τεετ εεεΡίτ Ι'

Ηεἱεε ! Ϊεἱτ-Π, εοτεεε , «εεε (δ) ,

@εἰ εεττεεε Με τ'εετεἱεε εεε

Η Αεεεετεο1. ε τεερεεεεε ,

Ρετ ΐοὶ , Γετ-Π, σε εετ Βἰεε εεε (ή)

Κε εεο νεἰΙ εεεεε :εεε εε τεἰ ,

@εετ τε εετεετεεε τεΙ ΒοεττεἱΠει· εεεεεΒΙε τε εετερεἱἔεἱε (δ) .

Ε) εεε εεἰ τε εεετ εε εϊε (7)

Ε. @ο τεεεεεωετεἱ τεε 8εετ

δ

Ε :εεε εεεε ε τεεεΡετεετ. Η

 

13 Μ Ι Β τ τι ε το ε τε εεε: οτ 111011 τ τεε εε ἰ .

(ε) Ττεετοει εεΙ:τ τΙεἰ εοετ εε τ'εϊε.

(τ) Α Έστω εε εε τετεεετ ετ εε εεετετ, Γεεεετεοτ εοττἰτ.

(ε) δοττἱτ , Ρεττἰτ , ε”εε εΠε.

(3) ΟΙιέ:ἰ.τ, ιεεΠεετε·σει, ἱείοττεεε , τεἰεετεΒΙε, εαΡτίνιι.τ.

(ε) Η εετ Ιεεε εοεεε εεε 1ο: νεε:ι εεεε: εεε τοὶ.

(δ) (ερθει , Πεττε , Βτεἰτ , τετεεετ , νεεετιεε.

δ .

(θ) Βεεεετε.ΒΙε τεε €εεε ετ εεε:: εεἱ Ρεενεετ τ'ειεετ.

(7) εεε, εεοοετε ε'εσειισατεεετετε.
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Ν Βοπιειιιι τοιιτιιιιε υπο ΒιιιιιιΠο (ι)

- Β Ετιπιι οοετ οΙιειιιιι πωπω ειιιιε ΐοιΙΙο.

Η Εοιιι ?οι οιιεἱ οποιο ,

Ριιι· εοε ειιάειιιι (ο) ο οιινοἱο

(ο) Η Εεοειι·Ιιοι πιειιιιιιι Ιοε ει! Δ

ΦιιΉ τι'οιι ιο υτι εοιιΙ τοιιιοἰι,

Νο ετοεεο Μουειιο, πιο ννιΒοτ (4),.

Νο Ιιιιι€ο ννοεΡο , πιο Ποι·τιοτ.

@πιτ Η 5ο άιιτοιιτ ο.Ρτιεπιιοτ (δ)

Η Βοιιε νοΙετ Με ω” οιιεεοιιΒιιιοι·; ο τ”

Ο:ΠιιιιεεοΙ, σο άιετ, Ιστ οετιιοι Ρι·οιιι·ο( )

8°ι1 5θ ννοοΙοιιι: νοτε εχω) ςΙοΠοιιτο;

 

(ο) Ε'Βοο!·ιιι:Βοτ ει Με εἱοιιε ιιιειιιιιοι

- Ν”ἱ ονοιτ ιιιιΙ ΪοΙοτι ι·οιιιοι.

Μπα. Αυ Ποπ :Η βίο:: οτι που” ειιιεει/Βιιτίωι, ΜΜΜ!.

(π) Τοπίτ πω: &α:αίΙἰο , ο'οετ Η Ρτοοοιιτοι·.

(α) ΑΜΒ, οοπιμιετιοιιε.

(δ) ΉοεοετΒοτ ἱιινἰτο Με οΒοιΙΙοε οιι ιιιοιιοΙιοε ὰ πιιιοΙ, οτ

μ” υπο ιιο τιιιιιιιΙιιο ὰ ω: ιιιηιοΙ , ‹ἰο ιιιοπιο οπο 1οιιτοο ετοοεοε

ιιιοιιοιιοε , ΙοΠοε «σε 1ο που ου ΐτοΙοιι , Η Ιοιι€ιιο €ιιοΡο , οτ

1ο Βοιιτάο1ι. ·

(ή) Εεε ιιιιιιιιιεοτἱτε Ροι·τοιιτ ἔἰὐε:_, έτιίδο2, |ιιιίύπ, /αίτι91ιο!,

90Μο!.

(δ) ΑΡρι·οοιιοι·.

(θ) Ε.ιωει: Ρτοπτο , οοιινιοιιτ Ρτοπιάτο.

(7) ?σε α.: , οκινοτε, οοιιτι·ο τοε οιιιιοιιιιε.

ί



244 ι>ειιειιιε

θιιεεειιιι ειινιεπτ _8ετάετ εε ιιεννε (τ)

Η ιι ιτε ε τπειε ννεεντε.

Η θιιιετε ιι ‹ιιετ: ετ εεε ιιεπιιεπε,

Πε εειε Ρεττ ιιεε εετετιειιε

@ιι πι Ριιιεεε Ρετ τι ειιττετ;

Εεεε Ρεττεπε Ριεε εειιτ ειετ.

Επεει Γειιτίειτ εειπτιιεπειπιεπτ (δ),

Βειιιιει. εε ειιπτ ιιιειτ ιετιιιειιιεπτ. Ψ)

Μειε ιιεπτ εε νιιιτ ιι Γεεειιιιιέε ,

[Με ννεεΡε ε'εετ ιιεεεεετεε (τι) ,

51 Ρειιιτ ιε Φωτ Ρετ ιεε εεετει (5);

Ετ ιι 5ειιιι ει ειιτόει

εεε εε τπεειιιιτ νιιειπειιιειιτ

Ετ ιε ιιειιιιε ιιεετειιτ ε Γεπτ.

θε τιιετ ιι Εειι :τει εετειτ Ρτεε

$ει€πιιτ , Ρετ Πιειι , πι εετεπε ιιιεε (δ)

Μειτ Ρετ ιιεε εετ ιιιεεενεπε

 

ι (τ) ΙΙ εετ ιττιρεττειιτ ‹ιε Βιιτειιιιτ εε επεεε, ειτε ιιιιι ε'ειιι·ει

με εε εοιπ , άενιειιιιτε Ι'ειιιετ τιε ιε τιεεε εειιιιιιιιιιε.

(ε) Με Με. `

(δ) 0οπωιιιιια!πιεικ, ιι'ειι εειιιιιιιιιι εεεετιι.

(ε) Πει: Βεερε ε'εετ ειειειιέε, εερετόε.

(ό) ΕΠε ριεπε ει ιεττειπειιτ Ιεε εειεε τιε αετίι1ε'ιιεεετε τιε

ΐτεχειιτ, εε εεΙιτ νιΙειιιειιτειιτ ετ τοπιιιτ Ιεε τειι8ε.

(θ) Νε τεετειιε με ιιενειιιεεε.



ΒΕ ΜΑΚ!!! ΠΕ ?ΙΚΑΝΟΠ

(2επιτ Η Ιοὶεπ ειιτιτ άεετι1τηΡυ ;

Γιιἱοπε πω» ευ Ιιεετἱννετιποτιτ

δε τιιιε ἰ άεπιποιιπιπε ποἱ0πτΝἱ ειπε β ιιιι εειιΙ τἰο.πιοιιε

@ώ εοε Ια οοέ Νου Με άοιιε.

|

1νιοιι.αιι·ιπέ.

Πεετ εεε:ιτιΡΙο πιιε (Εεε ιὶε ε”

(ζώ πηεεΡύεεητ Με πιετιιιι·ε ά'εικ ,

'Γεω Με εινἱΙετιτ Ρετ Πιτ (Πε

(ἔ) σου Βοεοπ8 Ιεε νοἱτ-ιιιη Βοιπήε.

Παπ· 1ι;εΙκ εε εονευτ οΠ ειἰἀἱοτ

Πι ἱι Η πω: €τὲἔιππ πιοετἱοτ

@πε οἱουε τΙιιἱ Ιεε πιω ᾶεεΡἱεειτιτ

Ωιιἰ ειιπ1: εἰ Μπιτ: ὁ €τοε ὁ €1·ει:1τ.

Δ 245

ὅο

δ»

`

(/) (Σεπ Η Ποπ ειι εετ τοπιΡυ.

(έ) σου ἔτεπτΒεεοὶπ€ Με ου: Ιποιήε.

(π) 8ἱ πισω τοετο1:ιε μια Ιοπ8-τεπι:Ρε.

ι
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-Α%-υφΩπΑκΜποποποππποποπππ%]

ΡΑΒΒΕ πν11.

Πο Ζ'θετοιυ· οι· @ο Βοα:εοἔτιο!

' Οι πω υειοιιπτο ἀ'ππ Οετιιι· (ο) .

Ωιιἱ επι· υπ ω” εο εἰετ υπ μι·

(τι) Η Η Βοεεοπ8ποκ οτ εοπ πἰτ,

Ε εοε οπο” ἰ οτ πιιυυἰ.

Α εοἱ Ιο Ρυἰετ ο :ιΡοΙου ,

8ὶ Η οππιτιπάτι ο. οποπτου.

8ἱυο , Γοἰτ-ἱΙ, )οο πο Ρουυοἱο

Τειπτ οιιτπ εἰ Ρυὲε τὶο πποἰ νιιε νοἰο,

 

(τ) (Εοττο τ”ειΒΙο ο τΙιιοΙοπο υοοεοιπΒΙτιποο εινα: οοΠο κἰο Ια

_ Ροπτοἰπο , Ιἱν. ΙΧ, πι.. ιντ:ι , Ζε ΜΜΜ οι· Ισ Βο:.‹ἰὅποΙ , ιΙιιἱ οετ

τὶυόο οΡΗοεἱοτἰ. , οπου. οτ άίοε , ν. πω.

ΑΕεοπ. , ω.. πι.

ι>τω.. τιπποπά. Βιιυυπ. . πι.. Μπιτ.

Βοπιιιι. ΝἰΙοπτ. , ΙἱΒ. Π, πι.. πικαπ.

. Αποπ)·πι. ΝὶΙππτἱπε, ω.. ΧΧκτ.π.

.Επ.τοίπία , Ασ.·οίρίτου, οτ .4ιιτ·ορ.ι·.

(α) Πτι οΡουνἱου ε'οτοὶτ Ρουοπέ τω· υπ οι·Βτ·ο οιἱι το υοοεἰ

8ποὶ τινοὶτ »το εοπ πΜ. '

7”ατίαπιτω·.

(τι) Μ) οἰιΓοιιυεἰΒποΙε οιιετ εοπ πἱτ.

τ'

*οι



ατε ιιτειιτε τι:: ιιιιΔααιτ.

(ό) Μειε ε”ἰΙ ναε ΡΙεετ ε τετιιαετ (τ)

ΙΙΙ ειιε ατι εαττε ταετ τααπτετ,

θε εεαιετοιε τααΙτ ΡΙαε ΙιεΙ ,

θε εεινετιτ ταἰτ ετΙ εαττε ΟιεεΙ. Ι

τετοιι.ιιτ.ττιτ.

Ααττεεἱ εετ τΙε πιετατε εεατ,

Νε Ραεεατ Ρεε εεατεαιεατ

ΙΙ τΙοατεατ Ιεἰεα ΡεΙΙετ, |

δι ναατ Ιε τι π”εεταετ άατετ.

Γ'
με =τ

2

(ε) δε νοε ΡΙεεοὶτ ε τετιιαετ.

(τ) ε! :επιασε τΙε ααἰττετΙε ΡΙεοε.

Φε

κ

ο

' κ

π
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ΡΑΒΒΕ ΕνΙΙΙ.

Βοπ δοπ·θεί ?ί |υοΖ£ πε.πιπιόίει· Ροοπι

Β,ιππι Ποι·Βε:ικ οιιπιτο ιποι απ"

Ραπ· υπι Ιιεπιιἱπι ιι Η σπιτια ,

ΡΙιιιιιεε ὁ Ρεπιπιεε ά,ιιιι Ροοιι ;

ει εε8:ιπάει τω επινιτοι·ι ,

ΡΙΙ.15 εε ήπιε νιΠ (με πιο! οιεεΙ (:ι);

ώ Ριιι· οι: Με πιο ει: νιτ ει ΜΗ ,

(α) Τιιτεε εεε ΡΙιιτπιεε :ιπιιιοΙι:ι
` Κυπιε εειι!ε πι,επι ι Ιεεεει. ¦ ι

Ποε Ρεπιπιε-:5 ευ Ροοπι έειτοτπιε

Ττεετιιτ ευπι σο” Μαι: έοπι πωπω; Ε"

Ριιιε έιιεειιπιΙ:ι οιΙ Με Ροοπιε (δ),

 

(ι) Επι Ροπικιιιιο, ΙΝ. Π, Ϊ. α, ία θεαίμπέ άωΡΙπιππε.ι ιἰιι

Ραοπι.

ΑΕεοΡ. , ΜΒ. οι.

ΡΙΙΩ(Ι. , ΗΒ. , ω. πππ , θπιαιΙιω .πιφετύπ.τ ε! Πωσ.

Αιιοιι)ιππι , ΝἱΙειιιτ., Γεώ. Με”. α .

(α) Η εε τιιιι Ροιιπ· |'οιεειιιι Η ΡΙιιε ΜΗ.

(δ) Ριιἰε Η Πιτ ει: πιιοΙΞιπε επ Μι οοπιιΡιιΒιιἱε άσε Ρειριιε.

Ϊ/αι·ιΖπι£ε:.

(ει) Τοτειι Ιοε ρεπιιιεΞε εεπ·ειοπιιι.

κ
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Νο ΜΜΜ με Ιστ οιιππιΡπιπ8πιοππε.

(ό) Α ἰοτ οΙοε Βιοπι Ιο Βειτἱποππτ

. Ε. εο Ριε Ροποπιτ, Ρἱε Η Πποπιτ,

(σ) Πιππιτ ε”οπι νοΙτ :πε (]οπΒπειιιε :Ποπ

Ε ΟοπΒοΙ πονοΙτ ποεπιππιΒΙοπ·;

Μοε Η Γιππιτ των; άοεοοπιοιι (πι) ,

δι Γιππιτ @πιο οι: άόΙσπιτιπ.

πια ο πι Δ π. π π· έ.

(Σο μποτ-ου εονοἰπ φΙο ΡΙιιειππε

`(1ιπι εινοἱπ πω; ο 8π·πιπιι πιοπιιιπε 1°°

Επιοοπ νοΙποιοπιτ ΡΙιιε ποοιιοΠιπ

Πο ιπιιΉ πιο Ριιοοπιτ ποποιπιπ·;

Πο ‹ΙιιΉ οονοιτοπιτ πι'ιππιτ-πΙ ππιπο Δ

(ό) Αιπιπ Ιο Ροπόοπιπ Ρετ Ιω· ί'οΙιο.

 

Ο

(ό) Βοε ιοποὶΠοε Ισ άέΒοϋποπιτ.

(σ) Ριιιε ε'οπι π·ονοπ σε Ώστε ΡοΠοπ·

8ἱ οοππι πι επιιπτ οτ πειεεπιπι!οπ·.

(έ) Μπι Ιο Ιω· ΡοτοΙοπιτ Ρετ απο.

π
(π) Μοἰε πιο νοιπποπιτ πιω Ιο π·οοοπιπιοιππο, Πε Ι οπιτ π:πιεπεεέ οι

π
Με» Ι:ιειττιπ.

Η η



Μ..) υοιέειπε

ννωιω-.φωμωμων» ·ωνωων-ω.υ«`ν-ω.-- ·ιιωφφα·-ι.πι"ΜΜ-ΗΜΩ·ψη.8-- Ω·π --- ι

σ

ΡΑΒΒΕ ΕΠί. .

Μπι. Ζώα ς/αί πωυιέα Ζε Ψωμί? ο

Πι” [ήιιιιε Πι τηιιΙτ ἀεεἱπιἱτἰει .

Πο τω] εοιιεΡτἰε εξ οιπΡἰι·ἰει;

'Γυτοε Ιεε Βοετοε ἰ ειὶὲτεητ,

Επιττ'ευε ἀὶεττοτιτ ε: οε8ετἀὲτεητ

Κ'ιπι1 1ο ιἰεντεἰτ ιτιὁεἰἱοΪιἰπετ

δε πιω οτι εεἱτ οιιηεοἱ! ττιινοτ.

(α) Αυ νοτΡἰΙΙ ἀἱτεπιτ Η ΡΙι1ευτ (δ),

(Ξιιἰ άε·ε Βεετεε εετ Μ πω”,

Ετ σε Οὶεἰειιε τεΪειἰτ Ρετ·Ιοτ

· Μὁοὶιιο ςιιεττε οι άοιπειπάετ.
Με

(ι) Μι Ρ0Ι1ἰ2ἱ116,ΙἰΥ. ν111, Γεώ. κι , ἰε Ποπ, Χι· ΖοπΡ, σ!

Α: Παππά.

ΡἰἀΡει7, θωπο: ἰπἄἰεπ.τ, τσιπ. Ι.

ΑΕεορ., ίαΒ. ωχ”.

Β0Π18ΙΙ 1111 Νοτιοαπι Ά'επαπ| 1τ1ι1ΠΗ8Ω1°ἰἰ 110 615. -
ο › 7

σε _ Σεπ ιΠεσωπ, τποἰτιππε.
Β

(δ) Με τακτά, οι: ι·ορροτι :Με εηιἱωωιΧ.

Πιι·ίαπ2α·.

ό .

(πι) Αυ €ουτΕΠΙ εε τὶικἰτεΜ: ΡΙυεοι·.

..



πε πεπιε σε επεπεκ. αὅι

κ

Ρετ ππεεεεἰἔεε Τυπτ επ εειπιιπι·ε (π) .

` Ε Η Ποπτρίε εε νπἰΙ. τέριιπτε;

Σεπ π ειπε Μετά:: ιπιιεἱει (ε)

βετ εοἰπτεε επ ε νἐ:ὶὶειΗ Ι.άσπε τπιιΙτ εε σιιττεεει

Η [Με , εεπ Ρτενσετ, :ειΡε|ει,

Βεπιππάε Η Ριιτ-εοἰ πε νἱπτ[ή Σοκ τεεριιπτ τἱεπε ΜΡ ἀετἱπτ

?στι Ι'επ1ς;τεετόε ‹;ὶε εσπ οπτπἱ€ε,

απ· ἔ,ἰ επνσἱεπ τπιιπ ιπεεεειἰΒε; ·°

(ό) ΑΙετ. Φωτ , εἰ Ιε ἴεἱτεε Ρ1·επάτε ,

5ἰ Με ΐεἱτεε πτάοπ· οιι Ρεπότε (δ),

-

 

@ο Αιιιεπει· Με Γετώ ε: Ρι·επσι·ο,

Μεἱε ΒιΠεε Με ὁεΪἴειἱτε στι μεπάτε.

(ε) 6'επιυπάτε, πΡΡεἱει·, πνει·τἰτ.

(ε) Μιωίω, εποπό.

(3) Ο” Η εετ ιποΙἱεἱειικ ετ επΒιίΙ.

(ή) θ'εετ-ὲ-ἀἰτε Η: Βι·επά-Ρτενστ σε εστι πω; εε|ι.ιἱ πιά

ότσἰτ ΜΜΜ σε εαπ: επειι·εε, δενεπσίτ ]πΒε σκἀἱπεἱι·ε ιἰε Μι

πιπἱεσπ ‹ὶπ ι·σἱ, ετ επ εεΝε σΙππΙΠέ Η ἀενσἱτ εσπποΗτε ετ

ἱπεττιιἰι·ε τοπτεε Ιεε εἴἴεἱκεε οἰνἰΙεε ετ ετἱτπἱπεΙ¦εε επτκε Ιεε οί'

(ἱεἱετε (Ισ Ρήπεε ετ ποια· ειι: , εσπ1τε απ:: πώ πε |'έτσἱεπ!

με. Ε:: Ρωνω ‹ἱε Ι'πΜεΙ Ρσπνοἱτ ειιεεἰ ἱπΐσττπετ σε τσπε Ιεε

ετἱτπεε που: ετ εσπττε Ιεε μπε (Η Μι ειιὶτε ε" πεί.

(δ) Με Ποπ άεπιππάε επι ΙσπΡ, εοπ Ρτὲνὁτ, Ροπτευσἰ Ιε

τεπετά πε ε'ἐτσἱτ`Ρσἱπτ ι·ι=ιιάιι ε εεε στάτεε.

(δ) Ο'ἐτοἱεπτ Ιεε εει.ιΙε ειιΡΡΙἱεεε επ πεεεε , πσιιι·Ιεε μήτε ,

η Ι7.



οδο Ι υοπειεε

τ

Π . ι ο ο

θα εοΙ οτιετιοι ει τοιτοτποπτ

ΚοεεοπΡΙο Ι Ρυοποποπτ ε! μι·οπτ.

Η θοΙΡΙι οτ ΦΠ! οετ )ι1Β·Ιο2

_ . οΜοπΙτ τΙιιυοτποπτ εΙοετ οετποιοι ,

Ροε μυ· με (π) οετ τινοπτ νοπτιι,

δί οπο άοε Βοετοε !:›ἰοπ το απο”.

(2ιιο τρώτε το ο! , ΙειΙτ ΙΙ Ι.!ιιπε (ο) ;

Ε οἱ! ΙΙ ‹Ιἰετ οπ εοπ υοεΡιιπε (δ) , 3°

δ! υπ'οῖετ Ι)Ι:τ, πο” δἱυο Βοἱε ,

(σ) Νο εε!! απο Β! τό!εεο οποΙιοΙε

 

(ο) 0ο πο εεἱ μι! οπουΙεεο τιΙποοἰε ·

οπο πιοτΙ!ο!πο πεεο τυονέο;

Ρτιἰε ει! οπουΙι!έ :αποτο οοπτυοο ,

Ι..ο!πε )'οϊ νο οοιιππάοιποπτ ,

Ετ! Βο!ουπο ΙΙΙΙ-Βο πο!οπτ ; Ι

δ! νοε οπτ Ιτο!τ Ι1οτπο πκτπτ!έ

@πο οῖυοπτ ιΙο νοετυο οπτουτέ.

Ιο ΒίιοΙ1ου οτ Μι Ροτοποο. Ι..ο οΙιετΙπποπτ πποπεετΙοπο έτοΙτ Ια

ΙΙοΒοΙΙοτἱοπ εοἱτ απο τΙοε νουΒοε , εοΙτ εινα; τ:Ιοε οοι·οΙοε ποποοε.

Νο νοἰτ-οπ με Ιο τοΙΙ:Ιο Ι..οπΙε-Ιο-ΠοποπποΙυο. ΒεἰιποπτΙ-Ιο

νἱοπ:τ , οουπτο οι: ΤοπΙοπεο, Ηοπυἰ Η , το! ιΙ'ΑπεΙοτουυο οπο

ΙιιετΙΒέε που Ιο ο!ουδο. Ι..ο Ρέπίτοπτ οτοΙτ ππτΙ·)ιιεοπ'ο Ισ οοἰπ

τιιυο , εινα: υπο οουτΙο οτι σου οτ ιΙοε νουΒοε ο Ια ιπεΙπ , τΙιιἱεοι·

νοἱοπτ ο εοπ επΡΡΙΙοο. Ι..οε απιοπάε.τ τΙΙτοε |ιοπουαΠο.: τἱυοπτ

Ιοιιι· ουΙ8ἱπο τΙο οοττο Ρππἱτἰοπ.

(τ) Ι)οποοιποπτ, ουονοιποπτ , έ! Ρειε οοιπΡτοε.

(α) οπο νΙοπε-τιι οΙτουοΙ1ου Ισ! , ‹ΙΙτ Ιο Ιἱοπ.

(δ) Ι..ο υοπουἀ υόΡοπτΙΙτ.

τ

0



ή

ο
ε

ο ·αιτ ιαεατα οι: τιιΑαοα. εδ3

η .

@7εαεεε ταεεΙι!πε ττανέε, ι ]

Ρατε ε! εετέ ιτιείατε ]αταόε

@αε ),οϊ ναεττε ττιεαιΙειαεατ; ι

Να δεΙει·πε (τ) ταινεττεαιεπτ,

δἱ ναε ατιτ ΙΙ Μιτε (ε) ττιεπτΙετ

@ΜΙ εενετιτ νιιεττε επτετταετε!;

σααε Ι.οε εεἱτ εεεατεΙιτει ται νΙε (δ)

δι εεττ ΙΙ εεπι ε Ια Ρε! ταΙε !°

δοτ νοεττε Ρ!ε (ή) άαετίε άεπιεΙα ,

(α) [τοτε ναε εεατιτει ττεετατ εεια -
η τι Πειτε Ρττεεατ Ια ΙΙΙαεο τα , Ι .

ντί ΙΙεεοατοΙιεατ 7 εεατ ΙΙαατ τεπα;

Αα [στοα αατ Ιε ΡεΙ ΙεεἱΙ!ἰέε;

(ε) τι Ροκ εεττ νεα: ε ετεατ Ιιεε!τιεε (δ) Ι

ΑεεεΙτ τοτε ιτε Ια ταεεαπ

 

(ά) Πε νοεττε ατε! νοε τεατΙτε εεἱα.

(ε) Ετ ΙΙ ε'εα τα τι €τεατ ΙιεεεΙιἱέε.

δ

(τ) Α !'εοοΙε ιΙε δεΙεττιε. '

(ε) Εεε ταεάεετιιε. τω). εατ σε ταοτ Ια ποτε τΙεπε Ιε τεΙ:ιΙε

επιτντττ. Ι

(δ) κατ, ν!νεατ.

(ή) δι.ιτ νοττε Ροἱττ!τιε. `

(δ) δεἱα, εαετἱ.

(θ) Αιιτεε ενοΙτ εε αεροι.ιΙΙΙό τΙε εε Ρεειι, Ιε Ιοαρ ε'εαταΙτ

ΡτοαιΡτετιιεατ.
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›

ι

Πι νιπιι·επιτ πιιο81αΞε ὁ τοπιιιιι (ι) ._

δει' άόΡοιπι€πιεπιτ ιιιοΙτ πιιιιΙοιπιειιτ.

Η ΗοΡἰπε ω” ιπιοι.ιΙτ οοιιιιεπιιεπιτ Μ·

8ι Η άοιπιπιππάει πιιιΉ ἴιιἱεεἱτ π

! @πιο εειτιι ΡεΙ ιΙιιαΙιιεε εετεἰτ;

Τεε ππιοππιΒιοε νοἰ πιιιιΙτ άόπιιειπι€πει·

. Ππιε Διακ ΠΜ το οιιιιετοιει· (ε)

Κ'ειιιπτιιἰ πιο νοιΠειε πιο! @Βια-ιι

@ω εευπ ωι Ριιιτ π·έΡέπ·ἱει·.

ιι ο ιι ι ι. ι π· ιι.

Το! ΡιιτοειοΒο ιο πιει ά,ιιιιΕπιιι

Α :πιά σε πιιεπεππιο νἱεπιτ Μπιτ Μ;

δἰ οιιπιι Η [ιοιιε Πει: τΙου. (ἱοιιΡΠ

@Η νοΙειτ ιιιειιιε .ὲι €ι·:ιιιτ ω.5ιιζ ω

 

οι @κι Ιε Ροιπιάσπειιτ πιιιιυνθεεεππιεπιτ `

Ετ Η ννεπΡιε νἰπιτ οοἰπιτεππιεπιτ , $

ε; Η άειιισιιάεπιτ ειπε Η ἱἱετ

. Ωω ειπα εε ΡεΙ Παει: ε'ειεεἱετ.

'Γεε €επιε, Ϊειἰ€-ἱΙ, νοι ᾶἐρἱοπιἱέε.

Ροπ Μπα τω εοιε @πωπω

@πιο σιιιπιπι πε ιἰοἱε πιιειΙ Μ”,

Ετ πω: ειιι· Ιοἱε άοιε ιενοπιἱπ.

(ι) Εεε πιιοικ:Ιιεε ετ Ιεε Βι.ιθΡεε πιώ Ι'πιεσιιιΙΙεπιτ Κ· ίοιιτ οικιώ

ΜιπιειιΩ εοι1"πιπ.

(α) 6'|ια:ποίω·, ἰιιετπιιἱπ·ε , πέμοιιόπε , τΙοπιπιοι· ᾶεε πιο, ςα:πί

ερτ”. · .



Η

π .

σε πωπω πιο ιιιιιπισππ. εὅδ

ἐ==νφΜ-Λ4`=$=υ-ιΜνωω======
 
 

ΡΑ Β Β Β [πΧ.

Οσα 6οιπρί? ε ιίο ΓΟΙΔΓ.πο

Ι)ππιιπ ννοπρι! Υ7!.15 ποσοστο οτ :Ετ

@Πι υπο Οπεε τιιιινοι οτ νιτ;

Ροπππιοπιτ !πι Ρποιοι ετ π·οπιιιιετ

.Ωπίο!ο εο!ΐπιτ «παο !ι !”εειετ

_ (α) Τοιε , τετ-ο!ο, ππιειιινοε (ιοιιΡιππ ,

 

(π) Ι.ιο θπ·πιπιιι ά"Αιιεει, Ι(αΗίαππ.τ, τοπιι. ιν, πι. 225.

(ε) Ωιιιο!!ο νοιι!ιίιτ Βιοπι !ιπι :ισσοπ·τ!επ εεε τιπνευτε; τειιε-τοι

πιιέο!ιπιπιτ π·οπιπιπ·ι!,ιο πιο νεα:: πιοιπιτ άε τοι , τα σε τπορ Μιά, τπορ

πιιοιπνειιε οτ τπορ πι!.

7απΖεπτοε.

Τα σε, !`τιιτ ε!ε, τοπικ: σ!ιότιε(ε)

@οι τεστ Ραπ· σε ππιτ.ινιιιε οτ νιε

δ! ειπιε, ι!ιετ-ι! , το! σοιιι («πο εοι!

δι το τ. . τω)! θ), σει· (ειπε νοι! ;~

ΡΜ, Βιιτ-ο!ο, !επι πιει οετοπ·.

(') @σετ !ιι εειι!ο !”οιε ππιπ'ι! εε πειισοπιτπο ιιιι ππιστ ιπιπ!έσοπιτ Με. !οε

Ρι·οπιιιστιοπιε πιο Μπιπ·ιε , οτ σε πιιοτ πι'πι μπω οτε έσπ·ιτ ραπ· σεττο

@Με Ι! πισιτ οπο πιττι·ι!:ιπιέ :τι εοπιιετο άιπ ππιεπιπιεσπιτ ε!ιι πω! ,

πι" εδώ , Ισ εοιπ! ιπιιι σοπιτιοπιτ απτο Ιοσοπι οιι ειιιοτ πιο !πι‹Ιιιο!!ο !ε

ρποειάοιιτ Ε”ειισ!πετ πι πιει απο ι:ιοτε ππιπιπιιιεσπιτο Με” ‹!όρ!πισέο.



256 ιιοι.Ι:ειεε

ο

@ή εε Με, ιικινειιι , ε ω. ε

8Ι ειιιε , ἴεἰτ-ΙΙ, τεΙκ απο )ε ειιεΙΙΙ (ι),

δεΙ' τε Με , Ι”ετε Ιε νιιεΙΙΙ ι

ΡΜ, ‹ΙΙ5τ-εΙε, Ιεεεε τιι,εετει· (ε),

δε )εο τ'ειι οἱ Ιιι.ιιπιεε (δ) Ρειι·Ιετ Π·

Τειιιι· τε μπακ ει Ιιι·ιειιιι (ή)

(ό) θεο τε Ιιειττιιἱ εΙ'ιιιι €ι·:ιιιτ Ιιεετιιιι

ΤΑΜ; Πι ΙΙ (ΙοιιΙΙιιε ειιοειιιοΙιιέε (δ) ,

@ε ΙΌιιι·εεε έεετ πιοιιΙτ ειιιιεεεΙιιόε.

ΑΡι·εε εουτοιιτ Ροι· Ιιιι «ω» (δ) ,

Ετ ΙΙ Ιουϊ Ροκ-ΙΙ τιιιϊι·,

'Γεω ιιι.ι”ΙΙ Ια ιιισιιιε Ξι (7) ιιιι Ιιιιιεειιιι ; Ι

Εεε εεΡΙιιεε τιιιτ ειινιτυιι

Ι)ιιιιτ ιιτ:ιεΙιιεε ετ άετιιιέε,

(ε) Ε μι· Ιε ΡοἰΙ Ι`ιιιιτ άέειι·έε,
¦0

'Μπιτ ι:1ιίεΙ πιο Ροτ ;ινειιιτ :ιΙετ ,

 

(ό) .Ϊε το ίετειἱ )ἑι 4:Ι'ιιιι Ιιειετοιι.

(υ) Ετ μι· Ιει ρεΙ Ι'οιιτ ειιεοιιΙιι·όε.

(π) .Ιε εξω εοιιιιιιε πω” και” οοιιτιιιιιε Θωθ, Με επ

εοτε ιιιιε Γοιε ΓειιΙδε εμε πιι ιιι'ειεσοπΙεε Με Βινειιι·ε. ·

(ε) (Ειπα , όειιιειιι·ει·ιτειιφιΙΙΙε, 1·ειιτει· ειιιεΡοε, πατε.

(3) Ηπίπιέ.σ ,38Π13Ι5. Ι

(ή) Β7ί007ι , ιιιιεει·:ιΙιΙε, ιι:ιέεΙιειιιτ Βιιτι1ειιιειιτ,ιιιιιιινειΙ.ε ειιΞετ.

(δ) Ροιπειιινιε.

(θ) ΕΙΙε ι:οιιτοΙτ @Με Ιιιι Ροιιτ Ιε Ιιετττε, ε: Ιε τειι:ιτεΙ

ι”ιι)ιοιτ Ροιιτ Ια κι·ειΙιιι·; Ισ Μ” κοιιιΙιετ ιΙειιιε εεε ΕΙετε.

(7) Ευ, ιΙιιιιε, Ιι αΏό, πιο, Ιιτειι.



|

8· ο

σε πεπιε σε υπεπε;ε. ·πὅ7

Νε Ριιτ πιιΙε τὶεπ τετιιτπει·.

Λάππα: νἰπτ Η θιιτΡἰπ εὶτὶὲτε

` δω· ε)ε επΠἰ Ρετ ἀεττἰὲτε.

Ι.¦Ουι·εε εσκπεπιε :Ξι ετἱετ ,

(έ) Ριιὶε εἰ Η [πάει ε) άεκπεπάετ,

Μειινεπ επότὶε Ιεε Ϊετειε ω!

Πιιπο ει Η ννετρίε τεεριιπάιι:

.Ϊεσ ίετεἰ σε :με τ'εὶ Ρτοἰεε (ι)

Βιιπτ τα επ'ενσϊεε πιεπεοπὶεε. 3°

εισπε1.ιτέ.

.Ϊεε άοπ: εετι·ε επ τετπεποἰτ (ε)

(ξεπεσπειιεε Ρι·ειιάσπ1 ἀἰετ μη· νσἱτ

ΑΖ νειἱἰε1. εετ Βἰεπ Με

@σε Ιω· Ρετσ)ε εετ: επ τε! Ρτἱε

οιιππ Η επ€ἰεπε (δ) άε ιπεἰπτε €επτ

Ωπἱ μα· οιιπεεἱΗ οιιενι·επτ ειινεπτ.

 

(ά) Μενεἰι ΒσιιΙ›ἱ:. πε πίεάεεετ.

(ε) Πε άσπτ τ'εἱ., (επ-Π , παπά.

(π) δε (Ἐπὶ εε :Ισπτ 3ε τ'εἰ πτἰεε.

(ε) Βεπιεποἰ›·, επσε1. , τεεεσπνεπἱι·, πιειπσἱτε.

(3) 5πΒτἰΗτε, ττοιπΡει·ίε , ά61οιιι·, ίσιιτΒεεἱε, ὐιὅεπἰιιιπ.

κ



Η

αν

Ο: ι>οιΞειοε

κ.·ο.π -·ιΊ ο"Δ-ε.ε-επωφεωων-ωνων"νονω-.νν---σ ιουο-ωονωωω.-ονο-.νουνε

ΙΐΑΒε!..Ε ΙεΧΙ.

Οοο @Με μα' :παταω απο: ἰε.τ Βο.πε.τ ρω·

ανει'υ οστικά :Ζε ε'επ/εππετέ.

ο!ιοε

Μια Ψοφ2Ζ οί »τοπ/ει Ζε εκει· αίτια (]ετΪ91ιε ΖΣΩωω

Ι άευοίτ Μετα/ίου.

· ο!ιοε

Ζ)οιτ βάσει, είστε βγω” ετ έκ Οσιιυμί.

Πιιε Ι..Ιοπε το τΙο πιο! μονοι (ι)

δ! ο τοι εοε Βουιιπε πιοπτΙοι,

Μιι·οε νοΙοιτ οι!!! ΙΙ οποε!εεοπτ .

Ε! ‹Ιο εοπ πιο! Ιο Βουοειεεοπτ.

τω ΙΙ τΙἰοπτ β πο Βουυο

5ο οπου τΙο εεε-ιι· ιποπΒΙο ποπ ο,

Ι)ιιπτ ιιεεοπΙιΙοπτ Ιου μυΙοιποπτ (ή), ·

 

(τ) Αττοι1ιιο.

(α) νομο ειιυ Βω·ωι , Ι..οΑθι·οπτΙ τΙ'Αιιεε7, Γιι6Ποια, ιπ-8",

τσιπ. Ι, Ρ. 1 Μ, (Ποι·.ι·αίτε ιἰε (ο Ιαπέπε υοιπαπε , οτ Βίαίουυιαίτε

ιΪε.τ Ιι`παπεοὶ.τ, ου πιοτ Βοποπ. · -

(δ) και). Ιο ποτο επι· Ιο ω.. οικινιτι..

(ή) ν”. επι· Ραι·Ιειιιειιτ, Ιο ποτε οι: Ιο ει. Πιτ.

ι

τ

”'-Η



»ε ΜΑκικ οι: τκΑποε. ι 259

(α) Μειτιόευτ Μ Ποτε , τή @η ηόειπτ (ι),

- @επ έ Ρεπουτ ὁ εἰ πτηἱ

[Πιο σνεἱεητ ‹ὶενετιτ €πτετιτἱ[Με εσενα Κάιν. ἰ Πι ωουάεπι

Ετ Ώ 5 ω.: τω. Θεωεθ2 ;

Βιιπο Η ἀἱεττειπ ςμιο Π' νοι·οἰειπ'Βου οιιει· ;ινιώτ εε Η Ροοὶετιτ.

Η (Πι_ἱει·ε ?οἱ εἰ έσω Με

Α Βι·ιιητ Ραἱπο Πιτ 8502138 ;

Πι τἱοτιο Ϊεἰε Κ: τεκιωπάιέτοητ

Ετ Η ἰ νἱοτ , ‹Ιιιπιο 18 ωὲτειιτ.

Αἰηε :μια ΡετΪιιετ Βἰεπ εεοιιτοἱιἰει ,

δεετ Η ΨοτΡἱε των: ορτιιεοΜει

οπο Ιω· ει τω Π: σπα ΜΒΜ (δ), ·

$ἰ Ια πιειι8ἱό ετ άέννοιιτό;

Ε Ψ.ιευτ Η (δ) Η: νοι·ππιτ Ριιττετ

δἱ Μ» Ροι·επιτ πιἰε παύει· , '

Μ.»

Μι

(π) °οιιἰ πιο ε')¦ τειιἀὶ€ υιι!Ιεπιειιτ.

(α) Ρτένετιιι , ΡτόεεΝέ , εκπρόοΒό.

(δ) νοιιἀτοἰεπτ.

(ή) Ανωπ ΐυτ :σε:Βενό ἀ`όοοτοΙιει·.

(δ) πω, άότοΒό, ετιΙενέ.

Χ Ι ~

(δ) ἰΙ, Ιεε ππἱπιαιικ νοιιΙιιι·οιιτ Ρτοπάτε Η: “ΕΠΣ Ροιπ Η

Ροττει· ειι Που.

κι:ΜΜε.τ.

(α) Μειιιάόεἰ Πι :ή νὶιπ ιιοἱειιτ,

(ϋ) δί Ι'οπ ενοὶειιτ πιοιιΙτ Βἱεη 8:ι·πἱ.



εδο Ε πιοέειιιε

(ε) Επιττ'ειιιε επι τἱεεὅπιειιτ ππιιιΙτ ιέπεπιτ ΡΙετ (ι)

ει άεπιιιιπιάετιτ Η οτ σε ίετ, γ

Ωω Ιε ειιει· Ιοτ :ινεἰτ ειιιΒΙε;

(ό) Α τιιι επι ίιιιιτ Ιιιιπιτε ετ νΠτε.

Σε” Ιεε Βεετεε ιιιιἱ εετειεπιτ Ρπεε ,

8οτεπιτ Ιε θοιιΡιΙ πιιοιιΙτ ειι€τεε (ε) , 3"

Ε πιιιιιτ ίεΙυπι ε νωπό;

Βιεπιτ πιιιΉ ει τε ειιεπ· πιιεπι€ει.

1)ιιιιτ ιιπιτ Ιε ννεπΡιΙ ειΡεΙει

ει Η ιιπιτ Ιε ειιει· άειπιεπιάό.

Η Ιοτ @τα Ρετ ειιιτεπιιεπιτ (δ) ,

(2ιιΉ πιε Γενειτ νέα ιιιεπιτ ;

δεδπιιιπε, άιετ-ιΙ, Γειίθει·ιιι (ή) ,

_ (ἔστι υιιΙιεε Ιε ειπει· πιε ππιεπήει,

Ριου εεπειε επ'ειιιττε Βεετε ,

Πεπι πιιε άενπειτ τπεπιεΙιἰει· Ι:ι τεετε ·^°

$επιειιιιττε Ϊε πιο] ππιοπι δεπι€πιοιιπ·

Ευεεε πετ εἰ Βι·επιτ άεεοιιιιοιιπ.

 

(ε) Επιτπε τα ευ πιιιιιπιεπιτ ιιπι επειιιτ ΡΙιιιτ.

(ό) Α τσιπ. οτ Ϊειἰτ ιιιοΙτ επ·ειιιτ νιΙτό.

(π) ΔεεεππιΒΙόε , οοιιίέπειιεε, ιΙιιεπεΙΙε,όὶεΡιιτε, ἀἑΒειτ. νο7.

Μ ποτε τὶε Ια ω). Χ1.νΙΙΙ.

(α) Βεεοιιιιιιιεεειιτ άτιπιε Ιε πεπιεπά ιιιι ειιιπιιιιΙ ἱιιιΡἱε, ενιάε.

(δ) νο7ει επι· Ιε :επιιεπι Ια ιιοτε ιἰε Η Μπλε παπι.

(ή) .Ϊε άοπιπιετώπισ Πέ

ι

υ



ΠΕ ΜΑΧΕΣ ΒΕ ΡΕΑΠΟΕ. 26ί

οι· επι ει!απιε αοντιπιτ !ο Βοι

δι εοιοτ τι.ιιτ οπιεειιππι!ι!ο σε! πιποι Χ
θε πιο ο!οετοπιοτπιι (π) ττοε-Βιεπι ι

φαΐ! πιο απ'οτι πιιοε!ιτοτει τ!ο τιοπι.

!)ιιατ ε'επι ναιιτ ε!εντιπιτ !ο !.ιιαπι

δι !ι πιιαεττοτοπιτ !οιιτ τοειιπι ; .

Ιιε σαοτ τ!ιεπιτ τιιι”ι! αυτ Ροτάα.

Παπισ ει 11 ννοτΡιε τεεΡατιτ!α: _ 5°

διτο, τετ-Π, σε πιι,οετ εινιε

0α,ι! ναο!οιιιτ ππιοττο επι σοετ Ρειιε

(ο) @ο ‹πιιο ιἐι ιι”ιοττ, πιο ειπε πιο τα (ο) ,

Νο απιααοε-ππιιιιε πι'ι τα νέα.

@εαπ !ι Ποτε τα ιι 005.!! πππειπιτ!οπ.

Ε Ριιτ οσιτο ειπ·οεοτιπιοι (δ) ,

Α ππια!τ πρωτ Ρ:ιιπιε επι οεο!ιτιΡει.

(/) (2τιπιτ τιοτσο τοιε ι τοπιιιιτει (τι),

διιισ!ιιοι αιτία πι'ανοιτ Ροιπιτ ‹ιο σαοτ ι

 

(ο) Πε ιπιιο ιεπιιιιιε πι'ιοττ, πιο το τα ι

Ν'οιι‹παοε ιτιπιπειιε πι'οπι οετ νέα.

σ) Ετ επειπιτ τιιιττοΐοιε τοπκιιτο.

(π) Πο.στοποτ. τιτοιινοτ εοπι άτοιτ οτι ιαετισο , Ρ!ειιιιστ , εε

ι!έτοιικιτο , εε ιιιετιίιοτ.

(ο) σε τπαι ιοπιιιιιε πιο εοτο, σε φα ιιιιιιοιε πι'ει έτέ στ σο :πια

ιιο ε'οετ ιοπιιοιε να.

(δ) Ρτόνοπια, εοπιιιπιέ.

(Δ) Βονιιιτ , τετοαι·πισι.



262 . `ι›οιἑτιι:ε

(ὅ) @ετ ΙΙ πι νεπιετ ἐι πιιΙ ΙΙιιετ (τ) ,

δειπ2 ειιετ Πι ετ εαπ: ττιπιεπΙιτεπεεΡιιττιιιοι τενιτιτ Ρετ ιιΙιΙἰεπεε. °

ΜιιΙτ Ρετ εει·οὶε τΙεεΙοἰευε ,

ΤτοΡ εετεἰε ετιιειιτι ε Βιιιε,

δε )εο εππιτε νοετι·ε εειπτέ

νιιε 611550 Ιε ειιετ επΙιΙό ,

Η πιω” τεεΡιιπτ νοιτ τι σ.ΙΙτ

δΙΙΙ ειιετ οιιετ β πι νεπἱετ ,

Βιεπ ιΙενιιιιε Ιε (ΙοΙΡΙΙ Ιεεεἰετ .

@πι ειιιπε ε”επ τιιιιεεε τεΡετἰετ.

ιιιοπιιτ.ιτέ.

Ρετ ιπέε5πιεε εεΙε τεειιπ`

(Σεπτ Ροκ Ρτετιι: δειιτ)τε ε. εοπιΡε8τιππ ,

Π δε τιιιΙε τιεπε τΙοινετιτ Ρειι·πιτ

Η διι€εε εειτ Ιε πιειι ι:επιτ,

Ρετ ΡειτοΙε ΙΙ:ιππτε τΙόεοιτ

δει .πιεποΙιοπέζε (πιτ νοἱτε ετοΙτ.

τη"

Ο

τι· ·

 

(5) (1ιτε)Ιι επί επετ ἐι πιιΙ Ιειιτ ,

ΙΙ π'εινοΙτ ειιετπε τετιιειπΙιτεπεε.

(τ) ε! παΪ|Ιιε7, πιιιΙΙειπεπτ, επ ειιιοιιπε ιπιιπἰετε.

(α) Μόιπσιτε.

· .



πι: π.επιπ σε επεκπε. ΜΒ

ε ε ε-.ωωειω. ινε ·ΒΜεκσκ-.-Μκ-.ΩΑκ--Απ “ων-ω υ-"μ"`-:-ΜκιιΜ ππαμικι.` εκανε/ε.

ΙΤΑΒΒΕ ΕΧΙΙ.

-

/

[κι εοσπισεπέ·πίε πίσω [ειι ε£ όσα Ηι)·εε?ιωι ι).

Β'ιτπ Βειι τΙΙετ ε άΙππ Ηπ·εευπ

ΚΙ παώ Γιιτεπτ επιπρεπ€πιιπ.

Η Ι·Πτεεοπε ‹ΙενεΙτ εετει· (ε) ε

Βενεπτ Ιεε Ιἰἱεπε ε άεεεπτΒετ (δ) , .

Α ΙυΙ Ιεε άενεΙτ Εεεε επτεπτΙτε (ή)

@παω Η Σε:: Ιι·εΙτ Ρτσἱε Ρτεπάτε ;

Ε ΙΙ ΙΙεπε άενεΙτ ΜΙ επΙΙει·

Κεπτ ΙΙ επ νεἰτεἱτ Ιε τπεε1:Ιετ

Ππ ΑΙ8πΙεΙ Ρτἱετ Ιε [οσε υπ μα, _

δΙ Ι'εεετΙετεπτ ΙΙ Ρειετιιτ , Ι - ΙΙ)

Η Πἱεπε :-ιΡι·εε ΙΙ νυπτ Βι·ειπιπτ (δ)

Ετ ΙΙ ε'επ νετ ειι Ισσε ΐιιΙεπ1;.

Ι.ε Ηἰτεεππε Ιειἰετ`επτι·επι·ἰε,

(Σεπτ ΙΙ ΙΞιΡεΙε ετ ἀἱτ: εππίε , ε

 

(ε) Με (ἱπιπά ά'Απεε)·. τσιπ.Ιν, Ρ. πι.

(ε) Βεετετ, άετπειιτευ,πευ·ε.

(3) Πε€σιιτπεπ· , επιπεεΙιετ· , εμε" , σἰἰ:£π:ύαπ·.

(ε) Ετ Ιεε πότε: σε ΜΙ.

(δ) @παπά ΙΙ επ νει·ι·σίτ Ιε Ι:σεεοΙπ , Ι'οεεεεΙσιι.

(θ) Με επἰνεπι επ επομπτ.

Ι

ω



26.( ι=οιἐειιιε

πιο

Ρο1· Ι”οιπου Ι)!ο , ν!οπε πιο! :ποιου ,

Το πο ιπο ι!ο!ε οπο Ιοεε!οι· (ι),

Ε! Ι.οοε υοεΡοιιτ , ο)ννο το! ,

(α) (Ιου πο! οοπεεοΙΙ π,οτοπε μιυ πιο!.

Ε! Ι·Ιου!οΙιοπι Ι! ο ιονο (ο) Ι

Οι πιο Ιιοε!οι. οι! οου!το ; °°

Α πιοε οοΐοπο Ριιυυοε Ροι·Ιοι· ,

(ό) Ε που οεεοπἔποειοπιοπιπυοι· (δ),

οι!!! εοπτ οι· Ρονι·ο οτ ουΙοο!π;

Κο εοοΙ πιο Ιοεεοι ο! Ιτοιιι!π

το σο 8'οετο!ο οπτυοιιυ!ε ,

Ειιτυο ιποε ιπουτοιε οποιπ!ε. .

(ε) Ε! Ι.οοε Ιιοεο Ιο Η!υοοοπ

Ε ο!! ε'ο!ιουτ ο εοπ έυοποπ ,

 

(ι) Το πο τΙο!ε Ροε ιο'οΙιο.πάοππου.

(ο) Ρυ!έ, εορΡΙ!ο , ‹!ε Μέατε.

(δ) Μοιιτυου μι· ι!οε πιουοι.ιοε οοι·το!ιιοε.

(ή) ΩοΙο!-ο! ει: εο!ε!τ ιΙο Ρο!! ι!ο εοε πιοοετοο!ιοε, ε'οττοε!ιο

ο εοε Ιονυοε , οι Ιο Ρ!τΙοο ονοο Ιεε οιι!ποε ι:Ιοιιτ εοπ οουι›ε εετ

οπνοΙοι.ιιιο , ρου-τσιπ σο !Ι Ιο τοοοΙιο.

· 7ατιιικτε.τ.·

(α) Οοο μι π'ουοε οοιιεο!Ι τ!ο πιο!.

(ύ) Ετ μυ ιοοεεο!Βοε ι·οοοιιτοι·.

(ε) Ε! Εοιιε οοι·τ Ρου Ιο πιοπτοιι

Ετ Ι! Ιο ιιι·οοτ που Ιο Βι·οποπ

Α εοε Ιοιινιοε ε'οετ οιιε Βο!ι!όε.

`.



| τ

. Χ

υπ·ινιΑιτιποι: ι=ιωΝοε. α65

λ εεε Κάτω έεετ τιτειΜει ,

Ετ αἱ εεε ΒτοΕεε αίἰοἘιἱει ω)

Η Η νοΙεἰετ, ὶι Η ιἰεηεηωτ;

Αυ Μπι οονἱτιτ τΙιιΉ ΓετιΡοττε5τ

@Με εΙ Με Γτι οά Η που:

Με Βἰτε9οηε ε'εετ άοεοεπάιιι , τ

(ά) δω· υπ 8ι·ειπτ οειἰειιο έε:ετ πιιιπτέι,

Λάππα έεετ Η ΕΜ Μοοτάόι (α)

8ἰ Η Ρτἰει «ΜΗ ὸεεοοιπάἰετ , -

Βενειπτ Με ΠΜετιε ω? ιἰεΙΪειιἀἰετ.

[ή Ηὶι·εοΒοτιε τεεριιι1τ @τεστ (δ), ·

Αιπἰε, Βήτ-Π , να του ειντιπτ ··°

5ἱ τ”ε58οϊε άσε τιιτι ΑἱηἔτιεΙ ,

Σε. στπιτ επι απ: ὁ Η ΡεΙ

δε: τα το Ριιέε (Με Κἰειιε €ειι·ίτρ

Ε ]εο|π1ἱ τιιἱε πἱεπτ ΡΩΜΗ ω”

(ε) Βου! Μόιιεεεε οτώπε Ιειἰεεὶό

 

(έ) Βεεειιτ υπ οΒεεπε επι απ: κι·ιοπτει

Ετ Ίιιαιιτ Η Εστω α” εεεπάει.

(ε) δειιΙ πιο νοεἱε Ιαἰεεἰει· οτεἱηε .

Μεἰε [Πτι ιιιετοἱ εε ειιὶ τω. ΜΗ”.

(π) Σε Ι.τοιιΡ θα Βίου οΒΗ8έ άσε Ι'εωΡφττετ

(α) Με “πρ ε'επότε Ροιπ τεΡτειιἄτε Βεἱεἱπο ετ ΡΟΗΣ

κἐἱἱἐοΒἱτ.

' (δ) διιι·-Ιο-οΒοτιπρ , ειιιεεἰτὁτ.

(Δ) Ετ ῇε πε κα: ροΞπιτ ενώ: Με ραπ.

ΙΙ. 18



> ι

Β

οδό ι>οιισιιιε

Μεε ιο ω ιιιιι Βιεπι εειιι·νειιειι ο ιι ιι. ι π· έ.

οι Ριιετ-οιι νέοι: ιιοιι ω”

@οι νειτ τπιειιιει· ειιιι εοπιιιιιιπι€πιιιιι ;

Η ιπιειεππιεε εετ επιειιιιιιπ·ει

Πι ιι ιι τιοττο εετ ιιεΙινι·ει.
5.»

( π) Μπι: ιο τ'ει Νεο :Μπορει ειιιιοιιπά'ιιιιι.

 

··ν·π:η



πιο τετοιο πιο επιασε. το;

 
αω~σ~=π====»ιι-α α -ωω===ο======·ν%ΜνΩα·νΩ===παν---ανανουανιεινα-μνο

ΡΑΒΒΕ ΕΧΙΙΙ.

Σε: δοπ:Ραίέοιίο έσα ?Σώοι ο έσω δοτροπτ

Βου νι!ειιπι ο ‹ιο !ει δοπΡοπιτ

Ντα ππιαεττο σι σαπιτοτοππιοπιτ (οι),

Οτοπιτ οπιε:ιπιι!ι!ο σαπιιιιιιι€πιιο

Ε! !οιειατέ μα· τοι ιι!οιπιο

το δοι·ιιοπιι ;ια νι!ειιπι Ιιτοιιι

Ε Ρετ ιιππιατε τι σαππιππιιιτιπ:!τι .

@ασ !ετ !ι οιιαττ:ιετ· εανοτιτ ·

!)σαε τα !ο ιατ Ρετ το! οανοπιτ (τι) ,

@ο 8τειιιτ ετιιιε !ι οιιεεοιιΒιιοτοιτ (δ)

 

(π) Πι Ροιιτειιπιο, αν. το , ΐο!ι. Χ!! , 13ο ΡωιΙο ατα ατι/ι ά'οη

στ αν. Χ, ΜΒ. Χ!! , Ζει· άτυπο: Ροτπ·οοαο2:. Ισ Καί ο: :σα Πα.

“και” Γιι!:ιιι!. π36 οτ τοπ.

Βάρη, τσιπ. Π!. πι. 93.

?οποιο οιιΡειια. Βιιτιπι. , Βάι. 33 , Ραπ!" ο: ι$'εφσπιτ

Απιοιι. ΝΠ. , βιο. 65.

!..ο (ιτειπιτ! ιι'Αι.ιεε)·, τοπιι. ιν, μια. :ι3τ.

(ο) Ρτιπ·Βιιτοπιισπιτ , τ!ο τπαο!!ο Βισοπι , οοπ/οστἑ.

(3) Ρετ τοι ιιιτοο, μα εοτππιεπιτ, Ρετ πιτοιιιοσεο εο!επιπιο!!ο.

(ή) Οοπινοιιτιοπι.

(δ) Ωιι'ι! !αι οπιεοιειιοτοιτ αιιοπιτιτο α'ιιστιοπιε “με , το!!6

σ!ιιοε οτ !ιιοιι πισιιτέεσ.

π8.
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.

Ε αυτ: τἰοΙιε τιιιπιτπε Ιε τετειτ. "

(ει) δι ΙΙ τπτιεττει τΙτιπτιιιετι Ιε Ιἱπ

@τι εΙ ιινεΙτ ΙτιπΒ·-τεπε πιειιιιι (τ),

ΒετΙεπι ιιπε Ριεττε οΙπινέε (ε)

Μι ιι επι ενειτ έεττεετέε

[ή πω” πε τπιε ιιΙιΙΙό

@ιίἰΙ πε ΙΙ πιτ ιΙιι Ιειιτ Ροττό,

. τι δετρεπε Ιἰ τΙοπε τπιιτ ά'οτ

δε ΙΙ επεεπ8πε ειιπ ττόεοτ,

δει τεΙτε ΙΙ θα Ιιἰετι πει· (τ)

δΙ Ιἱ επεειπεπτι τι $ειπετ, °°

Τειπτ Ιἰ τΙιιππει οτ ετ πτἔεπτ

@Με τπετνεΙΙΙε πι ι Ια 8επτ (ε).

ΜεΙε ΙιΙεπ ΙΙ επ «με τπτ ΡετάτεΙτ

δι τοετ ειιιπ τω” ΙΙ τπεΙΐετειτ,

 

(τ) Πειπειιτε , πετά , ΙιειΙιιτό, ιΙε πιαπει·ε.

(α) (.Ιτειιτε , τΙε εαυτο.

(δ) δε άειπειιτε , τοπ ιΙοιτιιειΙε.

(τί) ΜιΙιοιιτετ, ειιΙτινετ, και”.

(5) @ιτε τσιπ Ιε 1ποπσ.Ιε ΙΙιιτ ειιττιτΙ:.

Ι/ατιτιπτετ.

(α) δι ΙΙ τποτιεττε οιι εΙε ίπ

Ετ επ εΙ οτ Ιοπο τεπε Βειι '

Ι)ειΙεπε τιπε ιιἱεττε εενεε

@ιι εΙε ε'εετοΙτ ιιιτειιτέε.

|



.ΠΕ Μ.ΑΧΙΕ ΒΕ ΡΙΚΑΝΟΕ.

Ι)ε επεΙ Ι1επι·ε τΙιίΙΙ ενεπάτεὶτ

@πε Ι›ἰεπ ε τιμή ΐεΙι·ε ΡωτεΙτ.

ΣΙ νἱΙεἱπε επ πιεειιπ ΜεΣε τεειιπ εε Εεπιε εππτε °

(ε) @ΜΙ στ σϊε ‹Ιε Ια $ετΡεπτε

π Ετ εΙε άΙετ ΙππετΙνεπ1επτ

@πε εε ΙΙ εππ εππεεἰΙ νεΙτ @εποε

Α πιιιΙτ Ιευ.π εΙπεί.επ ΡιιττεΙτ ττεἱτε

Οεἰε Ισιι , εἰ τω. Ιήεπ

Ριιἰε πεΙ' ετεἰπτΙτε ‹Ιε πυΙε.τ·ἱεπ

Επ τΙοιιτεεπ εετ ετ επ Μεττή,

Βἰεπ εε τΙεΙτ άεΙΙντετ τΙε ΙΙ,

Ν'επτε. ι:Ιοπτε ιΙε ειιπ ιπεΓ(ετ;

Σε Ρσεοπ (4) ΙΙ Ρσττ ρΙεἱπ σε Ιετ

Ριπε Γε εεεἰε ε τεττε ]ι1ε ,

5ἱ εε ττπἱτ υπ Ρετἰτ επ εεε

(1ειπτ Ισ. Επρεπε νεπι·ε ενειπτ

δε ΙπιοΙιε ποἰἔπε Ι:Ιεπ ττεπεΙιεπτ

269

π

(σε

«ο @πε Η ενσΙτ ιΙΙτ Ιε δετρεπτ ,

ΕΙε τεεΡοπτ ΙεπεΙεπιεπτ

δ'ΙΙ επ νοΙσΙτ εσπ οοπεεεΙ ίετε ,

οιι'ἰΙ επ Ρσπσἰτ ὰ ποπ εΙιἰεί πω.

(τ) Σε νἱΙεἱπ τετσι.ιτπεπτ ιΙεπε επ πιεΙεοπ.

(ε) Τει·ιπΙπετ 4:Ι'ππε ιπεπἱετε εετΙεΙτιίεεπτε. η

(3) ΡιιΙε νσπε πε Ιε ει·εΙπτΙτει ΡΙπε.

(ε) Ρετἰτ πω. Σεε τπππιιεετἱτε ρσττεπτ : ΜΜΜ,

Ικαρια.

ἐοιωεπετ



70 ιιοιτειιιε

Χ

δ! Ιο Ι:!ουο ε! ι;!ουοιποπτ (ι) ,

@ο Η π! ο!τ ι·οοονι·οιποπτ.

1.! ν!Ιο!πε ι!!ετ ο”!πε! (οπο ,

ι . . . .
Ι.ο Ιειιτ ο (Με , Ροιε εοπ οΙο ,

Σο ΙιοοοοΙ ιπ!ετ τ!ονοπτ Ιο ρ!ο!υο

Ε Ρο!ε εο τυο!ετ πο οσο ο!υ!οι·ι·ο.

Σο $ουΡοιιι ν!ιιτ, ε! νοΙο!τ ·Βο!νυο,

Ε Ι! ν!!ο!πε Ιο νοΙτ άοοο!νυο (ο), ω

Πι !ιοο!ιο Ιιοοοο που τοπ (δ)

Ετ ΕΙΙο ν!τ !ο οοοΡ νοπ!υ

Ειι Ιο Ρ!ουυο εο πιοτ τΙοτΙοπο

Ε Ι! ν!Ιο!πε εοπ νο!τ τΙοΙοπε.

Νο ‹Ιοπιουο (οτε ιιο!ιιο ι!οιπο!π

Τοοτοε Ιοε Βοι·Ιι!ιτ οιι ν!Ιοἱπ

|

(ε) Ειιυοπτ τοοτοε πιουτοε τυονοοε ,

(Ιου Ι! 5ουΡοιιε Ιοε ονο!τ τοέοε.

5οπ οπ((οπτ οο!ετ ο! ΙιουοοοΙ (ή)

!)οπτ Ι! ν!Ιο!πε οτ ιποΙτ €ι·οπτ ι!ιιοΙ; ετ

Επι· ιιιοΙτο!οπτ ο μι· τΙι·ο!το !ι·ο

Α. εο Εοιπο οοιπιποιιοο ο απο,

 

(σ) Εουοπτ οι! Ιο (οοι!ο τιονοοε

Οοο Ι! Βουιιοοι οι οοοιιυοοε.

(τ) ΕυοπΡο-Ιο ε! Ι`ουτοιιιοιιτ οι!!! ιι'οιι ιιιι!εεο υονοπ!ι·.

(ο) Τι·οιπΡοι· , τΙοεονο!ι·.

( δ) Ει·οπΡοι·.

(ε) ΙΙ πιο απ! οιιίοπτ οποοι·ο οο Βουεοοο.

μμ ο ..ε
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?ειπε , ίετ-ΞΙ, ειιιιεεεΙΙε πιει

ΠΜ; πιεσε πίεετ τιιτ νειιιι:. Ρετ τει;

'Έν ιεε άιιιι:ιε ευιιεειλό.ε πω!)

Ε ιιιιιΙτ τω” ε ιἰεεΙοἱεὶ.

ΕΠε τεεΡιιιιτ :ι ευη Βιιι·ιιιι ι) ,

.Ϊεο ιι'ειι ατι οιιιιεεεΙ πε τιιὶειιιι

?οτε τιιιιτ ειιε τιι νοιεεε €ι Η (ε)

Ε. Η Ριὶε μη· Με ιιιειεἱ. ?°

Αν νΠειιι εετ αυτ ιιιιΉ ἱ αυτ: ,

[τε Βιιειιιιετ με» ΡΙειιι άι: ΜΗ: ειιιιτ

Βενειιτ Ιε Ρειτιιιε ευ. $ειρειιτ (δ)

δεη ειι νειιιιι ιὶιιτευεειιιειιτ (ή)

δε οοιιιρε Μι, ιιτει·ει ετἱο. (δ)

Β Η διιιΡει:ε Η ι!ειικιιιάει

@σε Η ιιιιειοἱτ ἐι τικ ευη ΙειἱτΜειεἰ , ειι-τι , ιτε ιιιιιιι ιιιείΪιιἱτ.

(έ) (ειιε ιιιιε εοἰοιιε ειιει ειιιἱε

(Μπι ιιιιε ετινιιιιε Με Με. 8°

 

(έ) @πε ]ε ιεεοιε νοε ιιιιιἱε

δἱ οοιιιιιιε ικα εετε τοιιι:Πε.

(ι) Α εοι1 ιιιει·Ι.

(ε) Επεερτε ειπε τα ειΠεε πιο ΙΜ.

(δ) Ρεπιώ·, που , ειιεΙιεττε , άσε !νεπιι:ιι.ι.

(ό) Ανα: οι·ειιιτε.

(δ) Π εε ΓιερΡε Ισ Ροιτ.ι·ιιιε ειι ειἱειιτ ιιιἰεέιἰοοιἀε.

(δ) Πε ΦΠ! Ροιινοἱτ άεειιει· ειι ιιΡΡοι·τειιτ που τω.

τ..



27ο ι> ο ιι ε ι ιι ε .

Νειιιπι , πιει·ιιι , ε.ιιωι, ιιιειιιε πιιεε

Πε ιιε Ριιππειτ επι πιιιι εειιε εοτττ-ι ,

(ε) διιιιιεε ιιε τε Ριιι·πειι ιιιιιεπ·.

δε το πιιε νιειτ ιετ ετ10ι·τει·

ο Ειιεει απο το Μουτ ιεειε

(/) Βιειι πιω πεπιειιι, σε ιιι'εετ τυαιε (ι

ο

ι

"Έ

).

Ι.ε ιιιιτ ιιιειιιε ιιενεπιτ πιιιιπι ω”. (ε)

Ριιιε τε σαιτ” ιιπι Ρο ειι Με.

Νε τε πεσει ππιιιιε νεοιπ· τι Ρι·εε

Και· ιεο πε το οποιοι ι:ιπιιεε-;

Νε ειιι ειιιπιεπιτ €ε τε ιιι·εποιε

'Ι':ιπιτ απο επι οεετε Ριει·πε νοιε

Με οορ Κε το ιιιιοιιε ι ι`ει·ι ;

Ε ει τεεει "εε ιιιειι τιο ιι

(Ξεπιτ ιο τω. νειιιιε ιιενειπιτ τει (δ)

σει τεε πιο: Πι ιπιοπε Ρετ πιει,

Φιιε ότι πιιει τ'εετιιετ Πιωιιιτη

Τα πιε Ριιι·πιιε ποιο ιιΒιιει·, π

ι

90

ι

Χ

 

Αιιιπειιιειιτ ιιοιιε ροοιιε τιπιιεπ.(τ)

(/) Βιειι επτ τεπιιιιι δει' τε ιιιειιιε.

[ιο ιιιιτ ιιενιιιιτ πιιοιι πιο ιπιετποι

Ετ Ριπιε επι Με ει το τπιιιπαε. ι

(ι) .Τε ιο @και ιιιι Βιειι, ιο τε Ιε Ρτοιιιετ:.

(ε) Με μπω.

(δ) οιιειιιι το τεμπάεται ιε ιιειοειιιι οιι

τ οπι Πιο. .

Μ Μι μια



2ιπιιιι.ιιιιιιιιιιτιιεκστ. χιο

δο!ιιτισ ισοετο ιπποεοετεπισο ,

(ε) Το! επιιατ ο το! !ιιοπιννο!!ειισ!ιο , ""

Παω οπιττο πιαε τιοναπιε ενοιτ.

δταιι ππιε!ιειι·ο οτ εεπιτ ππιε!νο!ειτ

Οττοι-ιεο !ιιεπι ιπαε πιαε ειοπιε (π)

Οι) ει επιιο ιετπιοε πιο ιιαε ιποιοπιε.

ιαοιι.ιπ.ι·τιι.

Επιει οετ εανοπιτ ενοπιιι ,

Πο Ρ!αεατε Γειπιοε οπι οετ εσα,

οι ει σαιιεει!!οπιτ !ατ δοι€πιοιιτ

οι ιι!αε !ατ νιεπιτ ε άοε!ιοαιιοατ.

Μειπιτε τοπιο σοπιεεε!!ο ε ιοιτο ν

(ί) Πο τιαπιτ αιιειο!ι νεαειετ τοττοιτο (ε); ε ι· ""

τι ειι€οε Ηαππι πιο ι:!οιτ οπιτοπιιιτο

Α (Με Ρεππιεσαπιεειι πιτεπιι!το,

(Μαιο οι! οτε ε εε νι!ειιιο ,

!)ιιπιτ ι! οτ Ριιιε ττενοι! ο ιιειπιο; `

Μοα!τ ει.ιετ ενοιτ €εει€πιιέ

δο!' τιο !'οιιετ ει τιοεσοπιεε!!ιο (δ).

Χ

ι
ι

 

(ε) Το! !ιοιιπιοτ οτ το! τοιιιοπιι!:ιτεπισο. ,

Οι) δι «παο ιιοιιε ιιοιιε οιιττονοιοιιε.

(ί) Βοπιτ ππιειπιτο Βοπιτ νιοπιτ ιι σοπιττειτο.

(τ) .ιο Ροιιεο ααα: πιοιιε ιιο ιιονοπιε ιι!ιιε πιοαε νοιτ, οτ ππιοιπιο

«παο ιιοιιε πι'ετοιιε τι !'ενοπιιτ επισιιπιο τε!ετιοπι οπιεοπιιιι!ο.

(ιι) οιεσοιιτιπιαετ. ε'ε!ιετοιιιτ . ε!ιεπιτιοιιιιοτ , π·εττα|ιοπο.

(3) Βοπιπιέ ιιο τι πιειινειε σοτιεοι!ε.

. ι

ε το”αμε



δ)
`-1”!ελ τοιτειιιε . ,

ε νωνωωνωιωι-εεεπ.υφ.ιεφων-ω”εωνων·-εων-~νωωιων-φωω

Ε ΑΒΕΕ ΕΧΙν.

Ποα Μα.τετ .Η πατα Γαιπε.

τιΙΙειε

¦

Βοα Μτωετ πι. πε μισά ιτι·ουετ Ραπιε ά πι::

ο ταίειιτ

]ιτιιι ε το. εἰ επ-οτέι.ιεΙΙΙι

Ν Εἰ Μιιεε-ἔε (ε) Ιτ'ιιπι οΙιιιιπε δι.ιτιι,

@ιίΙΙ τιε Ροοιτ επ ειιιι ΡετειΒε ,

Επι ειιπ ειιιιιΙιΙτιπτ , π”επ ειιτι Ιι€π:ιι8ε,

Ρειπιε ττιινετ επι ΙΙ Ιιτόειετ ;

.Η π'επ ειπε πιιΙε εε τΙιετ ,

δΙΙΙ πε Ια ττοενε π ειιπ τιιΙεπτ.

 

(π) Ετι Γοπτιιἱπε , Ιἰν. Π( , ΗΕ. ντι. Δι .ΐοιιτίε ιιιέεπιποτ

[Ματέο επ !”ί||ε.

ΑΒεοτι. , τ”. τ”. .

ΡιτΙΙιει7, Σε πιαι·ίαΐ,ιε ώ άι ι$'οιιι·ί.τ , -(Ιοτιτεε ΙπτΙἰεπε ,

τσιπ. Π, τι. 385.

(ιι) Εε Μιιεετιιιέπε , πω.: πωπω: , εοττε ιΙε ιιετιτ τετ , οτι

ρειιτ-εττε Ιε πιιιΙοτ.

*οι
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(α) Ματὶετ εε νειιτ παπτειπεπτ ,

Ι)Ιετ ειι'απ 5σΙσἰΙ πα παι·Ιει·,

δα ΕΙΙΙε νοΙτα άεπ)απάετ , '°

Ρετ εε εμε ΙΙ εετεἰτ ιππΙτ ΜΙ: (ι) ,

Ετ επ εετε Ρσἰεεαπε ε εΙιαΙι (α);

Νε εετ εε έΙΙετ επ ΡΙπε Ιιαιιεἰει· ,

5ἱ τετιπἱεττ εα ΕΙΙΙε α τποΙΙΙἱει·ΣΙ 8σΙακ τΙἱετ πω” νοἰετ αναπτ (ή)

5”επ τι·ιινει·α υπ ΡΙπε ρσἱεεαπτ;

Σα Νιιε επἰ Ι'αοτπΙπε ετ επεντε(5) ,

Νε πεπτ Ραι·σΙτ ιΙαπτ εσι Ιπἰ αντε.

Σἰ Μπεεε α Ια Νιιε νἰπτ

Ε τΙΙετ τΙ'α εἰ πσίεεαπτ Ιε πω: Μ

@ε εα ΕΙΙΙε νἰεπτ ιΙεκπαπάει·.

ΕΙε ι·υ.ενε α-ταπτ αΙει· .,

 

(ε) 'Ι.'τεε-εΙενε , Μπι.: ρου: α!τιζι.άπιαε. -

(α) (:ΙκιιιτΙ , ι·Μίιίω. '

(3) Εεππιπε, πιιι(ίεπ

(ή) οιι”ἱΙ αΙΙΙε ΡΙπε Ισἱπ.

(δ) Σα πιιεε «μή Ι'οιπΙπεεε ετ εσπντε, Ι'επιπεεΙιε τΙε πα

τάτα: ιιπαπιΙ εΙΙε εετ εσπε Ιιιἱ.

(δ) Σα ππεε Ι'ἰπνὶτε τι ε'επ αΙΙει· επι· Ιε εΙιαπιρ.

Ειυ·ιππτω. ·

(ε) Σε: (Με ειι ΡΙτιε Σεπτ εΙΙόπιεπτ

νοτια ΙΙ ιπιιεεε ιΙεπεαπάεπ ,

Απ 8οιιΙεΙΙ επ αΙα Ραι·Ιετ.



τ

ιοί! - ι>οι!ειιιε

Ε που υοεοπ Ι! ιιοοτ ιπιιετιου

(Σοποου ποιο; Ρ!οε Ρο!εεοπτ τ!·ονου.

Πο οετ Ι! νεοι, Ιι!οπ ! οεΒουτ,

Οου οποιοι! !! νοιιτο !Ι (ο άτ-!πουτ (ι),

Εο!τ Ι! Μοεοε ο Ιο! !ι·ο!

.Πι το Ε!!Ιο ιιιο!ε πο Ρυοπτ!υιι!ΑιΙοπο επ οετ οΙο: :ιο νοπτ,

δ! Ι! ο ι!!τ οοπίο!τοπιοπτ (δ),

Ιιο Νιιο Ι! ο οιινο!ό, Ε

· δ! Ι! ο τΙ!τ οτ οπεο!8π!ό ,

(ό) σ!! οετο!τ ι!ο ε! (οι·τ ποτιιι·ο

Ω,οπ εο (στα: π,ονο!τ ιποεουο.

Τιιτοε οιιτυοε υ!οπε ιΙέμι·το!τ

Ροι· εοπ οι·οπτ νοιιτ Ιοε τΙοετυο!ο!τ (ή),

?ου οο νοΙο!τ εο Ε!ΙΙο Ρι·οπάυο ,

Νο νοΙΙο!τ πιοε ο!!!ουε οπτοπτΙυο ,

Ροι· οο οτι!!! οτ ο! οοιιτου

(Σο υ!οπ πο!' Ροο!τ οοπτυοετου

Ι..! νοπο ι·οειιοιιτ: το εε Μ!!!

3ο

(ο

. (τ) Ωω!! οι·τ Ιο μπε το” ου!οτιιυο,

@ο στο (οπο: π'οιι ο ιποεουο.

(ι) 5ομυο, ἐΙο!5πο , ι!!ν!εο, υοπιιιτ, ι!ο μποτ!.

(ο) απ· )οιπο!ε το (!ΙΙο πο τ!ον!οπουο πιο (οτοπιο.

(δ) Ροι·(ο!τοιποπτ, οι: τΙοοΙΙο (οοοπ , ευιψετε.

(ε) Ι)έτυπ!εο!τ.

(ὅ) δ'οπροεου , (πιο ι·όε!ετοποο.

'ο



κ

.ΒΒ ΜΑΒΙΒ Π!! ΕΙΧΑΝ!!! Η
Μ] "`!

Ρεττιε τΓετεε τα με Μιά (ι);

ΡΙιιε Ι ε ειιε @ο τιε ειιἰ, ›

@εἰ ττιιιΙτ ειινετπ ττιε (πο: ετιυ.Ι ·

ΙΙ.ηειτιπτε πιοΙ εἰ Βετε εε ΜΗ: `
Η @τιε τιε ΙΙ αντε (δ) τΙε πειτε ΓοτΙΕιΙτ;

Φτου εεε , Ιεε-ΙΙ , Ια Τετ ‹Ιε ΡΙετε

@Ι τοιιε-τεπε ω: τοτε ετ ετιτΙετε ,

Πτιιτιιεε πε Ια ΡυΙε άεεΡόεΙετ

Νε Ρετ νεπτετ εΙΐεΒΙοΙει· ω) ; Ή

ΑΙΜ Με τεΒουτε (δ) εἰ Με”

@ιτε τι'εἰ τεΙειπ (με Ιε τετΙυΙετε.

Η Μυεεε τεεΡοτιάΙτ ἐι-τειτιτ (δ)

Ι)ε τα ?Με τιΙεἰ-Βε τεΙ:ιτ1τ (7) ;

(ε) Νε ἀεὶ ΡΙιιε Βειε Ρετπε εοὶεἰτ Ι

κ

σε πιώ τιε άοΙε εΡεττετιἰτ,

Γεπιε ΡτεττάτεΙ :Ι .8τε.τ1τ Ι1οπιιτ

το» πτ'ετι Ιι·ειΙ ΙιτεατιιΈι Ια Τετ.

 

κ

(ε) Νε ιΙε Ιπεεε ?ειπε τ:ΙιοΙεΙτ.

(τ) !επί, Μ , επι σετ επάτοΙτ, Με. @Με εηιτεεεΙου ω: ετι

εοτε ειι ιιεεεε τΙαιτε Ιεε σ:Ιέμιτ1ετιιειπε ιΙιι ΒΙιὁιιε , ιΙε Ι'Ιεετε ,

τΙε ΓΔΜ, απο.

(α) Ρεἰπε,”εΙιεετἰι1, ἰιηιιἱότιπἱε, τ10:εία.

(δ) οσε πε ΜΙ ἱωΡοτΙε. Ι

(Δ) ΙνΙ”εϊίοΙΒΙΙτ Ρετ Ιε ετσιπΙ πω.

(δ) Βεροιιεεε, τετινοἱε.

(6) 8ετ-Ιε-εΙιειπρ , επεεΙΩὁι.

(7) Βεεοἰπ.
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Αιε:. ι ω, εο Ειιιε οιιιετ (ι);

Σο Τοτε ιιεεδιοπ·ιιο, ο ιι ιιιετ : ω·

Ποιο οε , ΐοιτ-ειε, ππιοι-εετει,

Το ο”οε πιιε ιιιειι εεΒοτιιει

@οι μη· ιοτοε (οι τ”εονειο; 7 -

ο οι`εετ ονιε (μοι το (μισο (ο) ,

Ριοε ίοι·τ τπιινεποε οπο: νιιι (δ) |

Α ειιι ιιπιοιιεε πιο οιιπιτπεειιιι (ή) ,

(ιιιιεετ-οε ιιιιπιε, ιι Μιιεεε ι·εεπιιιπιτ

Α οποσ Ριιιε ιοττ εο Μ ιε ποιοι (δ) ι

011 , ιετ-ειε, ιο διιι·ιο .

ι)ετιεοε ιιιοι €ιετ ε ιιιιτ εεε πιο. 7..

ο πιο ειι ιιιοι ει ιοττ ιοοι·τιει·

(2'ειε πιο Ριιιεεε τπεεΡεποιει·,
ι Πεεοο οιοι νο , Ροιπιιι ιπιοι νιεοτΝώε οοεε ιιε ιο τιότιεοτ.

Ι.ι Μιιεει (οι οιιποεοτ ιονειεε (7)

Οι· οι οι ιιεπ·εε οιινειεε ,

 

(ι) (ιιιει·ειιο, 7ιω.ιΜτ.

(ο) (2ιι'ιι εε ιοοιιιιε τιο τοι.

(δ) πιο, οιιιοοπιι'ιιιιι, Ιιοαιέε. |

(ή) Α ιιοι ιοιιιοιε ιι· οι: (ιο ι·όειετοιιοε.

(δ) Με” , ιε ιιιοιιιιε , ιο απο , Μτυπιππι.

(δ) Ειιε πιοεεε εοιιε ιιιοι , οτι ειιιιιειι , Νεο οι: Ρειιτ ιο τε

τεοιπ·.

(7) Οοιιιιιιε ιι: πιε ειιιε τπ·οοιιιό.

0



κ

Π!! ΠΑΕΙ!! ΒΕ ΒΙΙΑΝ(!Βι

'Η σετ !ε δοτιε πιιε πιετοιιτε;

Βιοπι ει τιεττια τοτε πιι'απιτεπιτο ,

Οοο ιπαιτιοιο τι !ιειιτ απαιτει·

0τ πιο σαπινιοπιτ ε τοο!ιαετ (τ) *ω

Ε τετατιιετ τι πιο Νετι.ιτο.

Τα οετ, τιιετ !ε 'Γιιτε, τ,ενοπιτατε ,

νε οπι πιιειεαπι , ο τι τοτιοπι

(Ζακ: πιο ννοε!!οε ιιατ πια!ε τιοπι

Το Νετατε ππιειε άοεοτιειετ.

'Ποτ εε οαιτιο ππιατ οεεεπισιοτ ,

Ε. σαπιττο εαιι άτοιτ ε!ονοτ,

Οοο μια !ιεε σαπινιοπιτ τοτατπιοτ.

Με!ε τιτιειοτ πιο τιοιτ ιιαε εαπ αιτοιτ ,

δο σε πι'οετ ττιειιε οαοιτ απο ι! εοιτ, τ”

Η πιο ετιατεε ει !αιι€ ε!οτ (ε) , Δ

@ο τα Ριιιεεοε Εεπιο ττανοι·

οι ποιοι εοιτ ε. ταπι οοε οε!ιτε

Ωαο !ε δοτιεοτο πιοτιτο.

 

(έ) οτ νοι ιτα'ι! πιι'εεταοτ τοτοτπιοτ

Ετ εσ!ιαοτ ιι πιο πιετιιτο.

(π) Βονοπιιτ εατ ιιιοε Ρεε.

(ε) Τα ιι'εε τιειε ιιοεοιπι ά'τι!!οτ ει !οιπι€, σετ πιοατ ττοανοι·

ιο τοπιιπτιο ιπιιι το σοπινιοπιτ !ο Ματια, τα πι'ειε σ.πα'ε Ρτοπιο:!το !ε

τιετιτο εοατιε.



εδο τοιιεττιε

υ

ιιτοιι.ει.ι·τιτ.

Επει ενΙεπτ πε επνἱοπ,

Λε εοπτειιΙεΙΙει, τιε·οτεεΙΙοιε ,

@τιε τειιιιιετεπτ φαι πε οεντεΙεπτ

Πι τετιιτπεπτ οτι πε νοΙτειεπτ.

ε” --~-"-__-°

' ο

ι, π

ι

ι

Ι



πε παπι:: πε επεπεπ. Μ):

ων-ωωωωεων-ωνε σωε-ωω-Μ^ιΜ-ΑΛ σε)!@σεων-τεσπα

ΕΑΒΣΕ ΣΧν.

δε: Ζ'ΕεεΜΜο2 (τί εαίιίοί2 Μία· .τί αυτι (ί

.4ι)είεε ( τ).

Β”πισ ΕεοατΒοτ πιιε ειιπτε ετ άἰτ

Ε @ο Με τπ·ιινό επ εεει·Ιτ,

7

σε στ €ειι επ υπ (έτπΙει·,

Φαπτ ΙΙ (ιι εαοΙ ιΙε τπεπἔἰετ

. Σε” ε'επ Ιεεἰ , α-πιιιπτ 8ατάα (α),

Ε νΙτ Ι'ΑΙΒΙε ειιπι ΙΙ νσΙα.

ΜπΙτ Ραι·τ Ιε τἱπτ 'α στὲοΙΙΙοΧ

Επ εαπ ειιει· (ιι τπιιΙτ επνἱοκ ,

Λε αι.ιτι·εε ΕεεατΙ:ιο2 α ιΙιετ Ι

(α) (Σε Ι)εετΙπόε τι·σΡ Σεπτ ιπεΙΙΙετ (δ), . ` Η

 

(τ) Σα Εοιιταἱπε, Ιινι·ε Ι, (εΙ:Ιε ΙΙΙ , (ε: ΟπεποκίΖΖε με πω:

ει: _/αίτε απεεἰ 8ι·σε.τε εεε (ε Βα·τα: η ·

ΡΙ12τΙτ. , ΙΙΙ). Ι, (Με. α( , ΙΙαπα ετ Εεε.

Αποπ. ΝΙΙαιιτ. , ει) 33, (Μπα παμε ε: Βσε.

νΙπεεπτ. ΒεΙΙον. δΡεο. ΗΙετ.

Σε Πετιπά τΙ'Αιιεε)ι, Βιι6|ιΕιιι.ι·, Ιπ-80, τσιπ/ΙΝΕ τι. 187.

(α) ΙΙ ε'επ Πιτ, μπε τε8ατάαπτ επ Ι'αΙτ. ε ε

(δ) Φι:ιε Ια εΙεετΙπέε , Ια πατιπε Ι'ανσἰτ Ιεἰεπ ιπαΙττεἱτε.

7ατίαπ2εε.

(α) @πε Ιειιι· δραιιιΙε Ιειι1· 1πεΓίἱτ.

Π. η)



οδο ιιοιέειιιε

Ε'Α!οΙο ονο!τ (οτ οουτο!ε ο Ιιο!,

Ετ !! π'οετο!οπτ νου πο ο!εοΙ;

8:ιοο! !Ι πο ποο!οπτ νο!οι· , _

(ό) Α 8οοπ πο εονο!οπτ οΙοι·.

ΙΔ.ΑΙ8!θ ο οε€ουτΙο τπτ οπτου,

(Φο πιιε τοπποιποε ο εο8που)

Ε! ΙιοΙτ νοΙο ιιοο πο!! ν! Ροε ,

Ε (μπι: !Ι νοοτ ε! υον!οπτ Βοε.

δ! οετ εο ν0!2 οι Ιιοεεο οτ ιιοο!ο,

Ινοετ με Ρ!ιιε !ιο!το ιΙο Ιο ιπο!ο (ι) ;
Αοτυοε! οετ ιποε οοι·ε Ιο!εοπι Ι

(ε) (]οιππιο Ι! ε!οπε οετ τοπτ εο!τ €υοπι ,

(Με ο!ιοεο ο! οι! :ποπ Ροπεεό

Νο οπ ννου , πο οπ οετο,

Νο νο!! ιπο!ε οπ (οιπ!ου οιιτυου ,

(οί) Λε (ο) ο!τυοε ()!εοοιι νιιο!Ι νοΙοι· ,

δ! ν!νοι·ο! απο !! ν!νι·οπτ

Ετ πο! Ιἑι ο !! !υοπτ.

Ι)οπο οοιππιοποο ο οιιοπτου

ΜοΙτ Ιο!ι!οιποπτ, οτ ο ου!ου.

20

3ο

τ

(ε) Νο ν!πτ πο Ροοοπτ ονοΙοι·.

(ο) Οσοι οετ Ι! ε!οπε !ο εο!τ !Ι ευοπι.

(έ) ο οπο! ο Ιοε Ο!ε!οιιε νο!οι·. '

(τ) Ε!!οιπ'οετ Ροε ΡΙοε (τουτο τΙοο πο Ι'οετ Ιο ιιι!οππο.

(ο) Δνοο, οοιπιπο.
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Ι)εττΙετ Ι'ΑἱἔΙε θεειιτι €τετιι εεΙτ ,

(ΙΜ ΙΙ ειιἱ‹Ιε νοΙετ ρΙιιε ΙιειΙτ ,

Αἱττι τΙτ.ιΉ Ιιτει 8:ιΙτεε ΜΜΜ Με:

ΕετιιτάΙε Η ετ εεωτιεΙ1Ιει `

Νε ΡοοΙτ πιἱε Ι1ιιιιΙτ πιιιπτετ,

Νε ειιε ΐετιτΙετ Ρι1Ι5 εεεεεετ; Ι

Ανεἰτ €τειιτ τεΙπι , τοετι€Ιετ νοΙεἰτ,

Ρετ έτετιτ άεεττεεεε εε ΡΙείιἔεεἰτ.

(ε) Νε Ιἰ εΙιευεὶετ εε ΙΙ εΙιεἱετ (ε)

Νε εε Ρετ εε ειιε ΓεεεΙ1εττιΙετ , ε)

Νἰετιτ ΡΙιτε ειιΙΙιιιιιι ΙΜ:: ειι ννοτΡΙΙ

Ωε Ιεε Βεετεε τΙετιετττ·Ρυτ νΙΙ.

Οι· τιε ττ1'ετι εΙπεΙτ ειιε Ιεε Με ίΙετιετιε

νετ ιι ΟΙεεΙ , τττεΙε (με @ο νἱευἔηε

Ι)εάετιι Η Βετιτε (Πω εΙιενεΙ ,

(ΙΜ ιΙε ΪεΙπιεἰ άοΙειιτ ε πιεΙ

 

κ

(ε) Νε Ιἱ εεΙοἰτ ε'οἱεεει: Ι'οῖετ ,

Νε εε ειιε (Με Ι'εεεετπἰεἰετ.

(τ) Ν'ει1 Ροιινειπ ΡΙιιε, εττεττε ε.1°ι'ίπε!πε.

(ε) Ρειι Ιαἱ ἱττιΡοττοἱτ άε τοτττΒετ ειι τιιει1ιε τΙ'εττε τεἱΙΙἐ·

επτετιτ «με Ιε ΒεττετοΙ.

(3) $οιιε-επτειιτΙιι , )ε ιεε τηειττε.

η).

τ



εδά ιιοιιειιιε

οοιιιιι.ιτιιι.

(/) Εοει ονιεπιτ οε $οπιιιιιιιιεο

Ρος εοιιε ιιιειεποε ειιοτ ιιι8ιει;

(ιο εποοιεπιπιε ιιι οε Ριιεειιτ ιοιπε

· διοτι ιιοτ οιιι·εε ιιιιοτε ετ οιιιιτι·οιιε.

 

(/) Ειιει ονιειιτ ιιεε ειιι·οοιιιιέε

Ρετ οι ιεε οι εονεοτ ιιιειιιε ,

@ιιε ειιιΡτειιιιεοτ :Ιοε ιιε Ριιειιτ @το

Ποιο: Ιεε εοιινιειιτ νειιιπ· «πιω.

«

---Ε--
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ΔκαΛΛΛαα-Εφανναα·υααΛη$πκαι-ΑΛ νπωεωωφωυαωφωννενωεωω.

' Ε Α Β [ι Ε τισ/Ι.

Ποπ μια Παπ οτ άστε ο-αετ·ε-τω ,

ε!ιεε

[τι δευτ εἰοε δίπιέοε

Παει Εππιτιετοτοε ιιιιττι οι

Πτι διπι€ο ειπε ιατπτιοατ εποε,

Ε !ι διτιΒοε !ιιοιι οτιτοπιι!οιτ (ε)

()αεο!τοε εε ι·Ιαππιοε τειτο νοιτ.

(α) ΕΕτιιιιοτοοτ εε τα εοτνιτ

 

(π) ινοτα. Πεπιε ιι!αειοατε τιιεπιαεοτιτε , σεττο τε!ι!ε οετ αι

ιτιεοο οτι ασια Ιιεττιοε ; !ε πιτεππιιοτο οετ ιπιτιτα!οο τ τω. δία-τμ

οί τα (τι σο” α'ο ι'.Ειπροτοοτ , ε!ιτιε , Β”απ Εππτετἱἑτο ακί κατά

πιο 6'ία8·ε.

Ριιεκιτ. επιτιοιιιι. Βατππι., τε!» ει.

Βοταα!. Ντι., !ι!ι. Π, τι. ή. .Ηοωίαο: ιἰαο,|αἰἰα.ι·, παταει

ε: τα”.

Απιοιι. Νι!.,Γειι. οι.

(ε) Βοτοπιοιτ Ρετίειτοιαοιιτ τοατ σε ιπα`ι! νο)ποιτ ίειτο εαπ

!ιοι.ιιαιοε.

κιτίαπτο.τ.

ι

(α) Ωειιτ !Ειιιπιστόοατ το εοτνιτ.

κ



ε86 τοιτειιιε

Ε Ιεε Ιιεπτεε τεετεε τεπιτ (ι) ,

(Μπι τι.ιι Ιε τιιιτΙτεπτ ε δειι€πιιτ,

Α Ιε τοτεετ εε :πιτ ιιπ ιιιτ (ε),

'Ειτε Ιεε διπ,ε;εε τιετ εεεεπιΙιΙετ

Ρετιι ε €τεπι ιιιιειιοιιτ ττιινετ. Ι ( '°

δοτ τω. εε ίιτ εετνιτ ε πω (δ) ,

Ρπιε Ιεε τετιπτ επεεεωΙ:ιΙε οιΙ εοι;

Ι)ε ΡΙιιειιι·ε Ιιετ εεε ΠΙιενεΙιει·ε

(ό) Ε άεε ειιεεπε εεε ειιπεεεΙΙιετε (ή) ,

Ε Ιεε δετιεπι τιε εε ιιιειειιπ (δ)

ΕετειιΙι-τ”ιΙ οΙιεεευπ Ρετ πιιπ.

Βιιπο Ρτιετ Εειιιε, εισιιτ Εττεπι,

ει τιπτ τεετεε τιεΙιεε ε €τεπε ι

Εὲι ιι Ιι διιι€εε οπιινετεειεπτ

Ειιιιτ Ιιιτ τεετε οιιιπ ιΙ εοΙει_ειιτ, °°

Ριιι· οιιτιττεετετ (δ) Ιιιτ επετπι2.

 

(ό) Ετ ιιεε ει.ιιιπεπε εεε εεειιιετε.

(τ) σεετ-ε-τΙιτε Ιεε δωσε μπει”. ν. Ιε θι·επιι ιΙ'Αιιεε)·,

πειτε” , ιπ-8°, τσιπ. Ι , τι. αδ , ασε, ετ Ρΐε |ιι·ίνέε ότι:

Γι·ωπειιἰε , ιισιινεΙΙε ότιιτιοπ , τσιπ. ΙΙΙ , τι. ε37.

(ε) ΙΙ τετοιιτπε ιιπ ιοιιτ εΙεπε Ιεε τοτετε.

(3) (Ι'εετ-έι-τΙιτε εινα: Ιε εσιιτοπιιε επι· Ιε Με, επτσιιτε ι:Ιε

εεε Βτεπιιε στίιειετε.

Εεε πιειιιΙιτεε σε εσιι εσιιεειΙ, ε'εετ-ε-ιιιτε τιε εοπ Ρετ

Ιειιιεπτ. (

(δ) Ετ Ιεε εετνεπτε ιιε εσπ ΡεΙειε, εεε εετνιτειιτε τ”ειιιιΙιετε,

εεε ιισιπεετιιιιιεε.

(θ) δ'οιιιιοεετ , τεειετετ , τεπιτ εοπττε.



_ Ι
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@κι ΙΙ πιο Ιοοεητ Σι Άικ Ιο Ρἱι.

Ι)οἰ Ηιιι1ιεε ειιητ ειι Ιποἱε :ιΙέ (π),

Μὲε ΙΙ εετεἱετπ Ιοτε έ8ει·έ,

(σ) (Ιυπττε Ιουτ νοΙεπτέ ειΙὲτοπΙ;

Πι Ιι ΙΙ 5Ιπ8εε οιιπνετεὲτετιτ ,

Ε: ἰι ΙΙ _Ιιιτευτ :ιεεοπ1ΒΙό;

ΝεΙΙ ίἱτειιτ ΜΙΒ «Ισ Ιω· 8τό.

Η ιιτιε εετεἱτ ίοι·πιεπιτ Ιο7ειιιι ,

Ε Ι'ειιιττο ττἱοΙ1ἱεἰτε ετ Βια; 3°

(ΣΔω επι Ιιιτ Ποπ Έιιτοπτ οπττό ,

Ι)οε δΙτι€εε ευη: Μαι ειρεΙόΗ ΙεΙσιιι Παω Ιεε ε58:ιτεΙα,

Ι./Ειπροι·Ιέιτεε ΙΙ (Ιεπιωικ;Ιει

Κε ΙΙ εειτιΙοἱτ ‹Ιο επι π1::έτιόε (δ),

δεΙ' εετεΙτ Ι:εΙε α: επεεεπι€πΙόε.

 

(σ) Ποτε τΙο Ιοτ οΙιεπιὶυ ε'επ αΙέπειιτ

Σὲ οὐ ΙΙ 5ΙυΒε σουνςτεοΙο11τ,

Οιι1:·ε Ιω· νοΙεκπέ οττοἰεπτ. Ι

(τ) σα!! Ιοἱ πω: οοτι1πτωσε Ια εεοοιιιΙε ίεΒΙε. Παω Βιιιτε,

‹Ιιιἱ ερμιττΙεπτ ειπε οορἱετεε, α ΙΒΙτ Ροι·τε1· Ιεε ίεΒΙεε ‹Ιο

Μειι·Ιε :κι πιοιπΙστο σ.Ιε 2οή ει” ΙΙειι :Ια πο3 ΦΠ ΙΜ αρΡει·

τΙεπιππιτ. “

(α) Πε ?Φωτ ειρρεΙόε μη· Ιεε $Ιπεσε.

(3) ΤοιιΞε Ια ΙΙιιιιΙΙΙο, Ια ππιἰεοπι κΙ'ιπι 8τειιιεΙ εεἱἔηοιπ οιι

ιΙ'ιιιι 5οιινετοΙη. Ι.‹ι Ιππέ,πό8 μ·ίνέε, οσπΙΡτευοΙτ Ιεε οίΙΙ::Ιετε,

Ιεε τΙοτοεετΙι1ιιεε , Ιεε νεΙετε ετ πιόπιε Ιεε εοΙάετε ‹Ιε εετ εειιτΙο.

ν. (;ίο.τ:αίτε ιἰε Ια Ιαπέπε ΙΙουιαπέ ειι 11102 !Ιίαό>πίε.



288 υοπειοε

Ε! !όοοι Ποιο ι!οπο Ι! υοεΡιιπτ

(Σον!ε !! οετ !ιο $!πο>!οε ειιιιτ ,

!)ο ιπο !)οιπο οτ τΙο πιο! τ!!

Ε σ;!ο ιποπ Ε!!! οπο το νο!ε ο! , .

Κο τοπ εοιπ!ι!ο, πο!! πιο οο!ου (ι)

()ο !ιο τ”οπ τ!ο!τ , (οτ-Π, εοπ!ου Ρ

Το οε $!ποοε, ο! οετ $!π8οεεο , -

Εο!ι!ο , !ι!ι;!οιιεο οτ τοΙοποεεο,

Ρου το! μπε εονο!υ ιΙο τοπ Πι

Κο ο”οετ πο 5!πἔοτ!οοε ποιο.Α τυ!ο!ιοου εοπ οιιππο!Βιιοπ

Ρου τοτε πιο!ειπο Ιο ι·ο!εοπ

!)οιποιιι!ουοπτ τ!ο πιοτ οπ ιποτ,

Ετ !! Ιου ι!!τ οπο Ι! εοπΙοτ

(Σοποοοοε πο ν!ετ Ρ!οε !ιο!ο 8οπτ

Νο ιπ!οοι. ίο!εεοπτ/ο εοπ το!οπτ ,

ΑΡυοε Ιου τ!!τ οΙο Ιου δο!8ποι·

@ο !ι!οπ εοοι!ι!οτ Ε Ροι·οου ,

Ε !ι!οπ Ριιοτ οετυο Εο!ε εοε Ε!ι.

8ο Εοπιο εοιπ!ι!ο Επιιιοοι·υ!ο

!)οπο !”οπτ οπτυο οοοι ε! !ιοππουό;

!)ο τπτοε μι” Ι'οπτ οπο!!πο (δ),

!ιο !οοο! ποιο οπτ ο!οι·ε ιιυ!ε ,

(ο

5ο

(ι) Νο πιο οοο!ιο πο!Ιοιποπτ οο οπο· το οι! ροπεοε.

, (ο) Οι! τυοονο ι!τιπε Ιοε ιποποεου!τε, δίπέτειοΙ, Εἰιιἔετοπ τ!!

ιπ!ποι!(ε ότι $!πεο , δἰιπιιι.ι.

(δ) δο!οο.

ι



Χ

ΒΒ ΒΑΣΕΙΣ Π!! Έ'ΕΑΝΠΕ.

8ἱ Γεω: τΙεεεΙτό ετ πιεετεἰε (τ) ,δ

Ρετ εεε νοἰτ εε ΙΙ ΙΙτετιτ Εεεε-ι

(Πει ΓεεεετεΡΙε εε εΙπεει εεετε.

έ 1εοε.αιτ·τε.

Νε Ρετ εεε ο‹Ι Ιε ττἰεΙιόει·

[ή Ιοἰεει Ηιιεε ενοἱτ Ι1οτιετ

Επι (Ιοττ σε Ι'οπ νοἰΙΙε ττἰεΙιἱετ -

Ε Ρετ ιεεεεοΙ€τιε Ιοτ)ε8Ιετ. Π

Με

θα

(Ο
ο

Πε Ιοτιτ Βεττε ετ τεἰε εε ΡΙεεεε.

··__-ε-Ζ



Υ

  

?ΑΒΕΕ Μοτο.

Βοιι. Ζβεί.επε ε2.ιίοιι Ζ.ίωι -

Β'οιν Αεπιεε ιιιετ φαι επιοιιοτπο

Πο ιιει· Ποπ, κι” εοιιιοι

11ο τε εοιιτ , Ειοεπε , ι)ιειι το εοιιτ.

τι [.ιιιοε νιετ ι`Αεοε ο ιιοιιτ (ο) ,

ει ιι ι·εεριιοτ ιιοετιννεπιιεοτ,

· Εεε ιιιιοοτ ειιποιιιεε οιιε ο Ροι·εοτ.

ι)ιετ ιι Αειιεε , ποεπνειιιεε νει

ινιοοιτ Ρι·ιει-ιε οιιτιιεε Βεετεε Ροι ,

Το ειιιιιεε ι›ιεο ε ο εετ ιοιιιε (δ)

@ιιε ιιιιε πιε τε οοιιτι·ενοιιιε. "'

νιεο οπο οτι πιιοι εοειιιι ειιεετ ποιοι (ή) .

θά ιεε Βεετεε επιεειοιιιε ειιοτ,

 

(ι) Μι Εοοτοιιιε. Μ. Η , Πιο. ιο. Δ: Με:: ε: Βέπε εΙοι.ιεαπτ.

.ΑΕεοΡ.. οι. οο7. ι ·

Ριισειιι·. , ιιιι. Ι , οι. ι 1 . λείπω ε: .Εεε ·υεπιιυιτεε.

Βοιιιιιι. Νο, ιιι›. ή., Πιο. Απ.

(ει) Ηοιιτοιπι , Πει· , οι·Βιιειιιειιι.

(δ) Το εε Ρειειιοιιε , ετ εειο εετ ιειεπι Βια, οιι'οιιοιιιιε Βετο

ιιε τε νοι.ιι.

(ε) νιεπιε άσοι: ονεο ιοοιειιι· απτο ιιιοοτοΕπιε οιι ιεε οπι

ιιιειιιε εοιιτ οεεειιιι:ιεε. Βι-.ιιιπι , οο-:ιεεειιε, ειιπ· ., οι Μπιπιππι.

 



Π!! ΜΑΧΙΒ Π!! ΡΒΑΝΕΙΞ.

Ε. εἰ τε ίετεἱ Με:: νεοίι·

ουσ πιι Ριιττειε εΡετοΙιενοἰτ ,

οιι,εΙεε :πατα Ραουτ ‹]ε ιιιεἰ

Αιιττε5ἰ €ι·ωπ ουπιε άε τεἱ.

1.ίΠωπε ω Με: οό. Ιιιἱ

501· Ιε πιι.ιπτ ιπιι:πευτ ετιΒεἀιιἱ;

Βεεοι Ιε πιπιιιιτ ει: Η νειΙόε

Οι άε Βεετεε €τειιι2. ειεεωιιΒΙεε;

Η Αετιεε Ρτἰετ ἐι τεοιιτιετ (κ)

Ε εἰ Ιειωεπιεπιτ ἐι ετϊει·

Κε Ιεε Βεετεε εε ‹Ιεραι·τἰυεπτ (ει)

$ἱ 8τωιτ Ροοιιι· ιιιιτ εμε έεηίιήι·επτ.

(α) Η Αεπεε ἀἱτ , νοἱε-τιι Ακπἰε

Πε Ιω @ο τ”ενοἱε ρτοιπἰε?

Η Ι.άοτιε Η ει τεεριιτιάιι

Πε τι,εετ :Με μη· τα νεττυ.ι (δ) ,

Νε Ροκ· Πεντε αμε-Μι πε Με ,

Μα, μυ· Με ετἱ ειιε ὶυ. @Με

29ι

δ

3ο

(α) [ή Λεπεε (ΠΩ ., Δε τα νέα

Μι Ροοιιι· ι1ιι'εΙεε σετ έυ.ε.

(π) Βτιιἱι~ε , ού" , εΙενετ Η νοὶχ.

(α) δε εεΡπετεπι , ι1ιιΠτετειιτ Η ΡΗιοε.

(δ) Τοπ οοιιπιδε.



:ισα ο ,τ ο ιι ε ι τ ε

(ό) @πι τεπτ Ιει.ιτ εεπτιΙε εειισεπτεΙιΙεε

@σε τιιιτ ιιιεπτ ιιιιε επεετ ε Ι)ιεΙιΙεε.

ικοπει.ιτιι.

Αιπει τετ Ι'οτειιεΙΙσιε τεΙοπ

@οι Ρετ. πιεπεοΙιε ετ Ρετ τεποσπ ,

ΕεΡοεπτε Ιε ΓοΙε (<ιεπτ ,

Ε ειιιτΙε Ιιιεπ ε εεειεπτ

τ
@πε πιιΙ πεΙ «:Ιοιε εοπτι·εετετ

[δει οιι,ιΙ Ι,οττιιπτ επ Ιιειιτ ΡεΙΙετ.

 

(ὁ) Με πω· Ιε οτι εειιοεπτεΙ;ιΙε

@πε τιιιτ τε τιειιιιεπτ Ρετ ΒιεΙιΙε.

-·- ..Ετ .

 

Ο

ι
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νω-===Θ==Βεεεεεέεἰ'ΙΞ.εεεεΙε:Ιεεεεε!εεεεε:

ΡΑΒΕΕ ΕΧνΙΙΙ.

Που [είστε Μαίιιιίε ω: :ίσα (;ου)τ:22

Πυε Πυηε ΙΙΙ η1υΙτ ττηνεΙΙἱει (ε)

Ε ιΙε εουι·ι·ε Μουτ ιιηυΙει (δ),

Εη υηε εμεινε (ή) Πε: ευη ΙΙΙ:

Βἰεη ίυ ηιηΙωΙε8 ἐ ευη άΙτ.

Ι.ιθ5 Βεετεε Εεε; η εεἱ νεηη·

- Ο” ΙΙ νοΙεἰτ , σε ιΙΙετ , οηοεΙτ

(α) @ιη ηηε: ΡυττεΙτ εΙ Ι›οε ε:ιεΙυει· (δ) ε·

Β ευ νΙΔη‹Ιε ΙΙ ΡουτεηοηΙετ

ο

(ε) Μι Ροητειἰηε , ΙΙν. νι , ΜΒ. Μ. Σε Είσαι πια!αάι· στ Ζε

ΙΙσπατά.

ΑΕεοΡ., ίση. 137.

Ηοτητ. εΡΙετ. ΙΙ, ΙΙΙ.. ι , ν. μ.

(α) Ιηεοιητηοα:Ιε , τουι·πηεητε.

(δ) ΕΕ ΒΙεη ΙΙητΙ8υέ τη: εουτΙτ.

(ό) ΙΙ εε τετἰτη (ΗΜ υηε θηκε.

(δ) ΟΙ1ηεεετ.

(δ) Ρουτεηἰντε, εΙιει·εΙτετ , Ρτοευτετ.

| Ι/ατέαπτε.τ.

(κι) (Με εΙυΙ ηιεἰη: ΙΙ ρευτ οΙπείει·.



294 ι>οι2ει:ιε .

Η υποε ὁ ειιττεε εἰ πιειηάάτ (π) ,

1.05 οοοἰεἱτ ὁ ιΙόννοιιι·εὶτ ; ` ω

Μἰκ Ιεε νοΙεἱτ εἰπεὶ κιιεΠΒἰετ (α)

Ωυ`αΡτὲε σουι·ι·ο ετ ττιινἰΙΙἱετ.

Η θοιπΡἱκ Η :πωσ Με:

Ηοτε (Με Μι €ι·ενε εετ σκετο: ,

Πω πονεΠεε νοΙεἱι οϊι·

ΑΜ: ΦΠ! νωιεἱετ ανευ: νειιΪτ

Η Εὶοτιε ‹·ἱΙ (ή) εἰ ε58ειτ‹ἰε ,

Ιτόωποπι Η άεππιπάει

Ροιηιιοὶ πιο νοΙτ νεῶν ενειιιτιτ ,

Η ΟοΡΜ.Ή τεεΡιιτιτ ἐι-Ι::ιζιτιτ: Η

δἰτε, Πει-Π, 11ἱ (Με επιτ1·ει· ,

ω» :Ποπ νοἱε πυ.ιο τετιπποτ

Βεε Βεετεε κ1ιή ειἰπο 7 ειιττὲτεπτ

Ε Ριιτ νιιε νόἰτ ὶ :ιΙὸτετιί

πιοιιΔι.1·τιί:.

Πε Ποπ ἐι Βοἱ εετ επεεοτυοιπ (θ) ,

 

(π) Εεε ΐιιἱεοἱτ νοιιἰτ, Ριιἰε αΡι·Θε Ιεε ενοἱτ τιιόοε , Η Ιεε

€1ένοτοίτ.

(ε) Η ρτὁἴέτοἱτ Ιεε πιεπιδετ εἱπιεἱ ΡΙιιώτ ςιιε τἰο Με Ρ011τ

ευὶντε ετ ‹ἰε εε Γαιἰἔιιετ επι οοιιτευτ ειρτὲε εΙ|εε.

(δ) .Μποστ ά'ειρρτοοϋει· ά:: @σε Ρτὲσ.

(Δ) Μ: τΘεατάει. _

(δ) νἱπτειπτ.

(θ) ΡετοἱΙΙειπετιτ , εεπΠΠεΒ]εωει:ιτ.



»ε παμπ:: υπ ι=ιωποε, α9δ

Τἰειι5 7 οπτι·ε Ιόἔὶὲτεκηεητ :

ΜΜΜ: Η νειιιἀτοἰτ Με Ιοὶτιπ εετετ ι
Ρ

(ό) Ροτ Με ηιιγεΙΙεε εεοιιτει·.

 

(6) Ετ ἀεε ιιονεΙοε άεπιπιπάει·.

(π) Βεετετ , άετιιευτει·.

.
.

Κ

κ

Ι



ποθ ι>οιιειιιε

ο·-ΑνΜ-ΜΛΛοΠ2Πώιι ι

Ρ ΑΒ ιο Ε 1ιΧΙΧ.

Ποιο [εστι. ο το” Ισωιι

ι

Οι οιιε ι·οοιιπιτε τιο Βιιιο

ιίιτιπι νιιειοε Ρπ·ιετ ιι ειιοιΡοι€οιιο;

Εοτιε 7οιιε οιιοτειεοτ ιοι· ΡοιοιΒιε (ο)

ει Ροι·ιειεοτ ιιε ιιιι· ιιοοιπιοι€ε.

οι ι.ιοπιε «οι : οι: ειιιε ο Με ,

(α) Ειετ ιι νιιειοι. , νιεο οτε οτι ιπιοι.

.Α ιιιι ιιιιιι ειιοτ οοιιοι νεου

ι

ιιιιιε ο ιε Ι.ιωιε νέα .

ι)εειιι ιο Ριειι·ε ιιοε Ροιοτιιι·ε η

Ποιο ιιο νιιειο Ροι ονεοτιιιε Η

 

(ι) [οι Εοπιτοιπιε, ιιν. ΙΙΙ, ΗΕ. ιο. Σε Ζ.ίωι ιιΜπα μη·

ΙΙίουυπε.

ΑΕεορ. , ω. οπο.

Ριιοειιι·. οΡιδεοιι. Βιιι·πο. . πιο. ιι5.

Βοιπιιιι. Νιιοιιτ. ,'1ι1ι. Π, ιδοι1. 4ο, Ηοιπο ετ Εεε.

Αιιοιι. ΝΠ. , οι). 5ο.

(ο) οι Ροι·ιειεοτ ιιε ιειιι· ιπε . ιιε ω» ΐοιοιιιε, ιιε ιειιι·

Ροι·επιτέ. Δ °

ι/αποπτει.

(κι) οι νιιοιοε Δω νιεο επι οι:ι οιοι.



Ι

Γ

απ1α.ια11:13εταΑΝαι. εεε”

ω ετι ΒαεΒε οεεὶετ αα Παει.

δἱ αΡΡεΙα εαα οααΡεα;ααα:

@αἱ ίἱετ εεετε εεπ1ΒΙειαι:Ηε εἰ (τ) ,

(ό) Ηατιε σα Παω, Μπιτ πιε :Η Ρ

δε τα ααε Ηατιε , ἀἰετ Η νὶὶεἱα2.,

σε εεε εα8ἱεαι ετ ἐι εεε ιαεἱαι[Ματ ει Ιε Πααε τεεΡααάα,

Φωτ ε τατ ΡαεΡΙε οιιααόα

ςξαε Ηιιαε εετ τεἱΠἰει· ε Ροατττετε ,
τ Με Η Πειτε αε1, εετ με τετε τ"

οτε ετι ἱτααε εαεεεταβΙε εε; .

Η νἰΙεἱαι νετ , εἰ Γεααιεαει Χ

Α ατι εειετεΙ ιὶε ΓΕπιΡετοτ.

Εαεεἱ ανἰιιτ ιΙα”ἐι ἰοεΙ ]οι·

(2αε Η ανεἰτὺζαἔξε ετι ΡΊεατ (Δ) ·

Παε Βαταα τα Η οτ ιαεΐΒατ; ”

Ρτανει εετεἱτ άε τταϊεαα ,

(ε) 5εΙ” Ετ €ετει· α εαπ [ααα ,

@αἱ Ιααε-τειαε οτ εετε έμιτόει

 

(ό) ?Η Η Πειτε , στα· Ιε πιο: αἱ.

(ε) δώ' ίὶετ εαΜετ Μπε όε μαεοα.

(τ) Βἱτ ααα, εἰ σε Πιτ απ Βοπιπ1ε σα ατι Ποπ οεΙαἱ φα

Ετ σε αιΜεεα. > _

(α) Ανα: εεε οατἱΙε (Ρἱαεεαα1) ετ εεε πιαἱαε.

(3) ΤαἰΖΙἰετ, εοαΙΡτει· ; )υσιππέκ , Ρεἱαάτε.

(α) ΑεεεπιΝεε , ρει·Ιεπτεατ, ττἱΒαααΙ. `

Π. | πο ·



298, ι> ο τι ε ι ιι ε

Ι)ειιεπι εε εεττ επεεεπει (ι) ,

σε Ι'οοιιιετ τπτ εεπε-Ιε-Ρεε (ε) ,

Αιπε πε Βετάε ετιιιεε ιιε τΙτεε.

Εε Ειοπε ε-τ:ιπτ ε'επ τιόΡεττ ,

.Ε Ιι νιΙειπι επι πιοιιΙτ πω: τεττ

@ιι,ιΙ ε'επ ιι.ιιεεεπτ τι,ιΙΙεε αυτό

(έ) Επ Ιε Βεετιπε ειιπτ επττεΡετιπι Ιεε Ιεπιιεε ττεειιεεεετεπτ

Πτι ειιττε Εισπ επειιπττετεπτ;

Α εΙιεετιιι τιιετ τιιι,ιΙ τειτ ιιεετσι (ή)

@επτ πιειπε Ιε τω" στι. εοι

@οι εετ Ιε τοεεε ειιετειΙΙετ ,

Πι ιι ιΙ ιιιιττειεπτ ττεΙιιιεΙτιετΑιιττεει ιιτεπτ ει Ρετεπτ

.Η Ι,οοιττεε”ιΙ Ιι εσπεεπτ ι

(ε) Εἰ Ειιιιιε τΙιετ ιιιι'ιΙ εε 8ετιΙεετ

Νε εοτΐτετειτ ιιιι'Ιιιιιιι Ιε τιιοΙιεετ ,

Πετ τι εετ οτι ιπει νεπιιε π.

3ο

ει»

(ό) Επ Ιε εειιιιιπε εοπτ τω.

(ε) Εἰ Ε)·οπ τΙιετ ιιιι'ιΙ Ι'εεεΙιετιιιετ, `

Νε εσΙἴιτιτοιτ ιιιι'ιΙ Ι'οεΙιεειετ ,

Ρετ τιιιΙε τιεπε πι Ρεπεεεετ τι ,

Εἰ νιΙειπε ιποιιΙτ Ι'επ ιιιετειε.

(τ) ΙΕποΙιείπε. ν

(ε) διιτ-Ιε-ειιειιιιι.

(3) Ι)εεεττ, εοΙιτιιιΙε , Ιιετι ιιιειιΙτε.

(ή) Εει.ιτε, ιιιιιιεοτετισπ, εοττιεει

(δ) Εε επτΡτεπιιτε, Ιε τειτε τοιπΙιετ.

Χ



ηη ια.κηπιε ηη ιεη.απει:. :ι99

Η νἰΙεὶηι Τα εεΙΙ τηετεἱει (ι) ,

ΜουΙτ μη· Ι”εη εετ, σε( ό.Ιτ, Βυη €τό;

Η Πιιηε Η ευ ‹ΙειηηηιΙό ε"

8Ι ΙΙ εηηΒΙοἱτ ευηι εἰηι ουτ Μ,

Ι)Ιτ ΙΙ νΙΙειΙηι ηυττε1ηεητ νετ;

Ιεε:: τε άΙε ΒΙεη , Μ: ΙΙ ΙΙΙυηε ,

ΑΙΜ τΙυε ηυε ίυἰεἱεηι ευπηρειΙ8ηυηε,

'Ι'υ πηε ηιυε1:τηι ιιηε Ρεἰητυτε

δω· υηε ΡΙεε·Ι·ε ά'εινεητυτε ; Ι

δεσ ΜΙ ΡυΙε νοἱτε ευνι·ε τηυετκ·έε (η) ,

Α ιΙεεευνεττ 1,85 έεητάεε.

Μοημ.ια·ιέ. ε

Ρετ εεεειηιΡΙε ννοεΙ ειΡυεητε

(2υε ηυπ ηε δεη; ηΙεητ εητεηἀτε `6°

Α Με” :μη ευητ άεε πηεηευη8εεε

Νη Ροἰητυι·ε ετη ευηιΒΙεητ ευηΒεεε ;

(Ϊεετ ἐι οτεΙι·ε εΙυηε: εη νεΙΙ: Ι”υεντε (δ) ,

Φυε Ια νὲτἱτε εη ιΙεεευεντε.

 

(1)ΧΙυε νὶΙΙεἱη ΙΙη)εηηΙ: εη2εηαΙυ, Ιε τετιιετοΙε.

(η) Ι)ερυΙε 3ε ΜΙ ιηοηττό υηε εΙ1οεε "Με ·

(δ) (Τα: ευ επειιηἱηηητ Ιεε εΙιοοεει ενοσ :ει:ιεηυοη «με ?σου

ΡετνΙεηκ :ϊ σΙόσουντΙτ Ια νετΙΙό.

ΠΟ.



όσο ι>οιέει:ιε

κ

ννΜφΛων-ω-ακτΜ^"Δ--Μ^ν“ωεωεΆΦΜ^.”ω-Μ"Λε%νω

?ΑΒΕΕ ΕΧΧ.

Πω δ|ιαπιεδ ε είε! Ριω|ιε ( )

ΠΜ: Ριιοε , εε ιΙΙτ, πωπω

δω· υπ ΟΙιειπιειιΙ , εεΙΙ εΙιενειΙεΙ1ει

Ι)εεΙ :Ι ιιιιε εκατο ειιτιπτέε;

Ι)ιιιιο ε'εετ Ια ΡιιοΙιε ΡιιτΡεποέε

δΙ ει ωετοἱό Ιε (ΙεπιοΙΙ , `

ΚΙ εἰ εοοΙ σΙεεΙεπε ευη ΡοΙΙ

Ι.'ενεΙτ επεεπΙ1Ιε ο‹Ι ΙΙ Ροττόε

ΜΒΜ 5:πιε Ιἱ πε ΠΙΝ :Νέα

Ρετ :πιο ττενοΙΙ Ιε εετνἱτεὶτ

ΜιιΙτ νοΙετπἰετε έεΙε Ρονεἱτ.

Η Πειιπειιε ΙΙ :αἱ τεεΡυιπάιι

Κ'ι.ιτηι.ιεε τΙε ΙΙ εειτΙεἱει πε ω;

Νε πε εοιιτ ι1ιίεΙε Ιιιι εοε ΜΙ

Νε φίεΙε ΙΙ ΙεΙει τιιιΙ ειπα(

 

(1) Επι Ροιιτώιιε , ΙΝ. ν111, Γεώ. ιὅ , Εκ Κα: ε2 Ζ'ΕΙεράαπ:.

δειπΙπιάετ , ίεΙ:τ. ό. Ι

ΡΙπωάτ. εΠπειιά. Βιιτιτι. ετ Βει·Ι:οιι, ΡιιΖε.τ ε£ (?ωπε!ιω.

Λυσε. ΝΠ. , ΜΒ. Δ»

ΟΙό111011Ε Με1τοτ , |!!›υἰοἔιιε άε άι Μοια:Ιιε ε£ ε Ρ απ

Με (Παπά ά'.Αιιεε7 9 Ρ'α62Ξαιω, ἰιι-8", τσιπ. ΙΙΙ, Ρ ή



Χ

ΠΙΣ ΒΕΑΒΙΕ ΒΕ ΡΒΔΝΠΕ.

. ` Μοιι.π.1·ι·έ.

Αὶπεἱ νετ θε Μι Ρυνι·ο 8οιπ

(α) 5ο πε ΒΠεεε αυτ εΡτοἱοΗεωετιτ ,

Γοι·πτειπ Ιεε οιιἰἀοτιτ οιιττοοἰετ

' ΒειωεἱΒ·ο Ϊειἰτε ετ @Η οΒειτξςει·.

δω

(α) Εεε Μπήκε νοιπ @Με πποπεπτ.

···-···-~-·7

δ



(Με ιιοιιειιιε

ι

=======ουο.νοκ!.=======εω=====================ε==ωω·-.===ε=====

ΕΑΒι..Ε Μαι.

Ποα Ι/:?είπε με ειναι απο διιεναί.·

οιιοε

Ροκ υειιιἰεοπ ι: εἰεΖ' αειιφτειιι· ιιι'απε Κουα! απ; άπο

εί'ιιπι.ε Ποπ: ύοτένιε

Βιιι ιν νοεεοι νιιε ιεειιπιτε οι

Κι ιιιι Εενοι ονειτ οιιι·ιι.

'Ι'οπιτ ο” @πιο ι;ιιιε ιε νοιιτ νεοιιι·ε;

ι)εοιεπε ειι νοιτ ονειι· ο Ρι·εοιιιε ,

Ριιι· νιπι€τ εοιιο, εε απ, ιε οποιο.

[Το ειεο νειειο ο ιιοι·έειέπιο (ο)

Μισο τιιεο ννοιιτ ππιιε τοοτ ιιιιπιει·;

Αυ πιιει·οιιιε ιε ειινιειιτ ιοεοει·.

 

(1) 1.2 Ε0ιιτοιιιε , Πι). νΠΙ . οι. το . Ι.'αναπταέε ‹ἰε ἰιι

δείεπεε.

Ριιοπιι·., ιιιι. ιν , οι. πο. Ναιψαέιοιπ .5'ίπιωιίάί.ι.

ι..ε οποιοι ά"Αιιεεεπ ( οπο. ιν, πι. ΠΠ, ιιι-8") Ρι·έτειιιι «πιιε

εεττε ειπε εετ ι'ιπιιιτοτιοο ιι'ιιιι ιοιιιιοιι οι” οιιειειι; ιι επ

ιιοιιοε ιιιειιιε ι'ειιτπ·οιτ ( τοιιι. ΠΙ , πι. :η ) , ιιιιιιε ειιιιε οιιει·

οιιειιιιε ιιι·εονε ιιε οε`ιιιι'ιι ονοοεε.

(ο) Μοι·ειιοοιιο.



ι

/

ΒΕ ΠΑΠΙΕΣ( Β!! ΡΚΑΠΟΕ.

ΙοΙΙ τε Ιἰ Κενειυε εετεΙτ (τ)

ΙΙΙ σπάει Ια, ΙΙ Η Ιεἱτεἱτ

(α) Α μα. ιΙυε ΙΙ Ηυπεἱ ιπεττεἰτ

@αἱ Ρι·Ιππει εαουπτι·ε εκ νεατεΙτ

Βεε ιΙυε Η νεπάι·εΙεπτ :τα ταατοἰό;

Π:ιτπΙ:εόευε Ραπ Ι'απτ οττεἱό (ε).

@εαπ υ ΜΑΜ ίυτεπτ εκατό

Πα Ι·Ιυιπε Ι:στ8πε υπτ εποαππό

@τα Ιε άεκττε οΙΙΙ ανεἱτ ΡεττΙυ. 4

ΒαεεπΒΙε σ‹:Ι ως Ι”απτ τετεαυ ,

Βἱ Η άειπαπάεπτ ευπ ανΙε ,

@πε Δω θενεΙ ιΙΙε Ιε Ρι·Ιε Ι

(Η Ιατ τεεΡιιπτ Ιεε αἱ: εσυ: ναυτ

(ό) $Ή εετ Ια(επΙειιι ε εοεΐ εειατ

δώ

?Ώ

τεπεοπττετοἰεπτ επ οΙΙεπτ ου παιτεΙιε.

(α) 'Γουε τΙευκ ε'αεεοπΙεπτ ὰ εεττε οοπνεπτΙσπ.

(δ) δ'ΙΙ εετ νἱί ὲι Ια εουτεε ετ ι:Ιουκ ὲι Ια ιποπτατε.

7ατέαπτεε_

(α) Αυτεπτ οοιππιε ΙΙ Ι·Ιαπε ιΙΙ:·οΙτ

@αἱ εποαπττε ἱαυι Ρτἱππἰει νεπ·σΙτ

Ι)εε «με πουε νεπΙσπε ευ ιπποΙ1Ιό ;

Ι)ε τοτεε μια Ι'οπτ σττΙό.

(έν) 8'ΙΙ αυΒΙε Ι›ἱεπ ετ ΙεπεΙ εστΙτ ,

Ρετ (οἱ _, Ικα εἰτε , ΙΙ π'εετ με ΙιαΙτ.

(ι) ΟεΙαΙ ο πώ :ιΗκα·τεποΙτ Ιε εΙιεναΙ , εοεστι·Ιε ααΙΙΙ Ιε

Ιιντε1·οΙτ :τα μακ αιι'), ταετττοΙτ Ια ΡτεκαΙετε Ρετεοππε α1υ'ΙΙε



Με τοιιειιιε

ΠΠ οι Ιε ΚενεΙ Ιιετ8ιιε8πε

Ι)ε Ιε εοιιε Ρεττ Ιι οττσιε ,

Μειε τι ειιττεε Ιι ειιτιττειΙιετ

@ετ ττοΡ Γενειτ Ρτιειε Ρετιτ.

Τεπτ Ι,επ ε οιΙ τιιετ ε ΡετΙε

@ε Ιε .Ιιιετιεε επ ειιπτ εΙε

σε Ιι οιιπτε ει.ιιπεπτ εε το.

Ε Ιι νιΙειπι :κι τεεΡιιπιιιι 3·

.Πι ειιπ (ΠιενεΙ πειτε Ρετ τεπτ

Η π”επ τεπτε Ιε ειιπνεπεπτ.

ΕιΙ πιτιεττε Ιιιεπ τειεπετιΙειπεπτ

@πε ιιιεπ Ιι ιιειτ τεπιτ εονεπτ,

Πει· Ρετ Ιιιι πε τη πιειπε Ρτιειει

Νε Ρετ Ι'ειιττε ΡΙιιε ενιΙιει ,

Επι: πεΙ' εοπιιιετ , πε πε νιτ πιει

Εἰ νιΙειπ Ιι ε ιΙιτ εΡτει

Κ' ιΙ πε τΙειτ τεπιτ ειιπ εεΒιεττ τ

(Ιετ τιε Ιε νειτ τοτε :Ειπε Ρεττι(4), ^°

Ρετ σε Ι'ενειτ τΙειιιιΡτειειε α):

δει· ιΙ π'επ νιτ Ιεε Ιε ιπειτιει

 

(τ) Πε εε τεπάιτεπτ επ ττιΙιιιπεΙ.

(ε) Ριιιειιιι'ιΙ ιιε Ιε εοπποιεεοιτ Ρεε ετ τιιι'ιΙ πε Ι'ενοιτ ιε

ιπειε πι. - `

(3) δοπ ιιιετεΙιε.

(ε) Ρι.ιιειιιιε Ι'ετΙιιττε π'ενοιτ ντι εοπ εΙιενεΙ ειπε ει"

εστε , ετ Ρετ εοπεεεπειιτ Ι'ενοιτ ιιιεΙ εετιιπε.



Ο

Ι

ηη1εε:Αηι1ε ηηιεη.ιποιε. δώ

Νε Ρο: ηηε ιΙΙιιη οεΙ νεου·

Κε ΙΙ (]ενευε άενεΙ: ναΙοἱτ.

(ΙΙΙ εΙυΙ ευ ΡΙε: εέ:.πηε εε:οἰεη: (ι)

Ε Ιε νΙΙεειΙη ΡειΙΙει· οϊεη:

Σε :υτηετεη: ἑι 8εΒει·Ιε (ε) ,

ΓΠ η ηη εευΙ τΙυἰ πιο έεη τἰε.

θά ευη Πεν” έεη εε: εΙεη ε"

Ρετ Μαη ΡητΙετ έεε: :ΙεΙΙντει.

ευοηειτ.1·τι-Ι.

Ρυτ εοιι νυε νοεΙ Ιεεἰ ηπυεττετ,

Ε εηεεη8ηΙει· , ε άοεττΙηει· ,

Κε ευἰουηυιιεε εεὶ: εηττεητἰε ,

ΜΜΜ: ο‹Ι εεἱ εεε Ι›υηε ετηΙε ,

@η ΙΙ εαοΙιεη: ευηεεεΙ ιΙ.υηει·.

ΚΙ Ι:Ιεη εε ἀεὶ: ουη:τεΒειικΙει·

θε μιτΙετοεΙ: ε;Ιενηη: .Ιυε:Ιεε.

(ΞυΙεη ει: ΡεποΙε Μ: :εΙ οοἰη:ἱεε

Ρ:ειτηιΙ :Με εε τηεεΡτεΙευη

ου: εεΙ: ε:ειηΙεΙοηεΙπε ‹Ιε τ::Ιευη | σε·

ΙΙΙ 53Ι8θ5 Ηυπηε Ξι 81·εη: αΙεε:τεΙ: Ι

Τυτηε ευνεη: ευη τω: ὲι ‹Ιι·εἰ:.

Α ΡΙυευτε εε: εἰ :ινεηυι

 

(Ο

(ε)

δεη:: ευἰ εεεἱε:οἰεη: ὰ Ια εεεειηεε , συ :π·ΙουησΙ. Ι

Ευ ΡΙεΙευη:ετὶε.
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- κ

Ι

τοέειιιε

Βιινεπτεε Με 7 ιιτιΙ: Ρετάιιι.

Βιινειπ ττοΡ ετοΙτ ειιττιιὶ ΡετοΙε

@ή τη: Ιε άεεοΙτ ετ ΔΙΙοΙε.

Η Ροιπ. οιιἱ‹Ιε ιηειΙΙιειιττέ

Ωω Πε νειιτ εεττε ειιπεεΙΙΙό ,

δεἰ ιτιεἱεπιεε ειινεπτ άόεεΙτ

Πει· πω: πε εετ εΙυ'ΙΙ εε Ριιτνεἱτ.

_...--ε--··-·-

ι
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=====-;========πωωσ=========:::€=========================ὶ

ΕΑΒ Ε Β ΕΧΧΙΙ.

Ποπ Σπάνικ ε: ιἰΊυιε δοπσἰὲπε (ι). )

[Ιων Πιτπ·υπ εαυτο Ίιιἰ Βἱεεἰτ ,

δω. ιιιιε Βιιἰεεοτω εἰ 58 ἀοτιιιεἱτ.

ΠΜ: 8οτ‹·Βὶὲτε Ισ: "Με , ώ

Σε: Ιυἱ ε'εεεὶε1: ., εἰ`Ι'εενεὶΙει (α) ;

δε Η οοιιππωπ:ε ὰ οιιηεο|Ιἰει·

Κε τιι2-]ιπι τἱεπ1€τ:ε Μπι πι8ετἱ0τ.

Ε: εΙο Ιιιἱ ιποιιΙτ εἰᾶετει

Βια τι:: Ιεε Πω ἱι Η ποτε.

(α) Νο Η εετιιτ άι: Παω άπτε1· (δ)

 

(1) ΕΕ Ρ011Ιεἱιιο, ΙΝ. ν, ΠιΒ. Π. Μι Γοπιυιο ε: Ιε_|ειι›ιο

.Επβυι2. Ο ·

(Επι-ε ίειΒΙε Ροπή: απ: οοωΡοεόε ά'ειμω 00110 ιἴΕεοΡε ,

ίεΒ. Μό , ετ Φ: ΒοκιωΙωι ΝἱΙμιιτἱιω , Π». ΠΙ , ω). δι. Με

πιπΣτ ε: .Ϊιιυεπἰ.σ.

(α) 8'έτειι€ εεεἱεε ευΡτὲε ιἰε Ιαἱ εΠε Ι'όνοἰ!¦ει.

(δ) Η πιο Ἐπὶ οοηνεποἰτ μπει ιἰε άουΙστ ΦΠ! Η £τοιινετοἰ£

Ιοτηιι'ἱΙ Ι'ερΡεΙΙετοἱτ ὰ εοπι εἰἀε.

Ψ”απάπ2ε.τ.

(α) Η πω: άε τἱεπιε πε άου!ει·:ι

ΡΜηαο υ:Πι·:ή λ πιώ Με".



ο

ι

?ιο8 ι>οιιειιιε

Ροι· (μοι ιο ννοειε ι·έειοιοει·, τ"

ι)οοε οι ιι Ι.ιειι·εε ειιιιι Ροοπ.

Επιει ονιπιτ ιιε Ροι· οτι ιοι·

Ρο εοτπεΡπιε ο ιιιιτεοιιιο

δε ιε ιι·ονειεοτ ει νειειο,

ει ιι τιιειιτ Μι οτι Ρεοιιοι

@ο ιοοιειπιεπιτ ε”εετ οιοιοτεοιιο.

ΟΠ ιο δοι·οιιιει·ε ο ιιιιπιο ποοιιιιεε

ει Ρο ιι ειιιεθιιι οιιειεε,

Ε ποιο ιι εποε ιι οιτιοετ.

Ειε τεεΡοοτ ιιε οε ιιοτοετ Με

Αεεόοι· τω -ε τοι επι Ρεε ,

(,1οοτ ιιεε ιοιιιεε εετεπο ιιι·εε (ι)

ει ιιοΡιοοτ ιι ιζιιει·π·εε :κι εει ;

ι)οιιιε , ιετ-ιι, ι1ε1ινωι ππιει.

νο, τιιετ-ειε , οε ιτιοι:ε ιιιεο

ο .ιοο τε κιόιινειι·οι οιοοιτ ι›ιεπι. ι

οοοτ οιι οοι ιι ιιιιετπεοτ ιο ιιοι·τ (ο) ,

οι ε”εεειιο ιιε ι'οοτιιε Ροι·τ

Ρο τιει·εε Με ιι ιο δοι·οιει·ε

@ιιε ιι ποεοιιιοετ Ρετ ιιοει ιοοπιιεπε 3°

 

(π) ()οοοιι ιι εει·οιτ Ρπεε ιιεε ιοιιι·οιιεε Ροτιιιοιοιπ·εε.

(ο) Οι: εοιιριιοε εετ οεεεε οπιειεπι ειι Ειοοεε , Ροιειιοε ι'οιι

νοιτ εοοε Ρεπιιιι, οιι οποιοι εειΒιιεοι , Βειιιιετοιι€ σο Ριειιιιε

τοιιι , οπιτ:ιε ιιε σοι”. , «Με ιι'Α‹ιοιτοιοε , ετι·ε εοπιιιοπιιιιό ο

ειπε Ρειιιιο. (πιο, ιιιετ. ιιε Ειοοεε , τοπιι. 1 , Ρ. 375

‹
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Ιτ'εεεευτε εσι Ιε Ι›αἱεευπ.

Ε! Ιἱ τεεΡυπτ Ρετ (ετι εεττπυπ ,

Ι)αεαυ'ε εεΙε οτε τ'εἱ Βἱεπ εἱἀἱέ,

Ετ τπεἱπτεπιι, ετ ευπεεεΙΙἱἱό;

(ε) Μεἱε στ πε τε Ρυἱε ΡΙαε €ετάετ

Νε πε τε εεἱ ευπεεεΙ άυππετ.

ΡτιτΡεπεε τεἱ αιιε τα ίετεε

@ετ με δε πτεἱ ευπεεΙΙ π'ετεε.

1ποπ.ει.τ·τε.

Ρατ σε οΙ:ιεετΙ-]εσ τατε 8επτ

@αἱ πε ετεἱεατ Ι)ἱεκ Ιευτ τΙεΙΙεπτ

Επ ετ€υ (τ) πε επ εοτεΙἰετἱε ,

@ετ ττεΙπε εετ πώ εἱ εἶπε.

Μ εστε επ εετ τπἱε ε εεοΙΙΙ ,

Ι]εττπε επ νεἱτ ε 8τεπτ ΡετΙΙΙ (ε)

δεσ εαπ: ειτε Ιετπεἱε οἱ π”ευτε (δ)

@αἱ επ εοτεετἱε ετοἱτε.

 

(θ) Μεἱε στ τε νσἱε εἱ τΙέττιέπει·`

@υε πε τ'επ εεἱ εσπεεἱΙἀοπετ.

(τ) 5υΙ:ΜΙΙτό, τυεε , ττΙΡοππει·Ιε.

(ε) Ι.'ετπε εε πετά ε τεπτεΙε.

(3) .Τε Ρεπεε «με εεΙαΙ πια ετσἱτε ε Ιε εοτεεΙΙετιε , πώ.»

ιἰεπότε Ιετπεἱε Ιε το7ευαιε «Ιεε εἱεαι.



διο ι>ὸ:ἐ.ειι:ε

   

ΡΑΒ Ε!! ΕΧΧΙΙΙ.

Ζ)οιι Ευα· 9αί'/απ·α Ραπ .εεπ·ευιεπ£.

_ ΒΕ”

Β,απε Ζει” ?ό ιίουίτι2 [ποάσπισ

1Δωτε εινἰιπ Ενω [οι Ρτ0Π1ἱ5τ

@Με οΙπιτ πιο πιου8ετώτ σε· ἀἰετ

1235 ε!ιιστειήτε ]ιιτε όε ςυειτοεπιε ,

(ει) Α-Μπιτ επ ιινοἰτ πιἰε ευη εεκτιε

Επι υπ Βοε ττυνει ι1η·Μιιτιιτι

@να ὁ τεΐοτ εοιιε Η τοὶει1η ;

Ποσο ἑι εεἱ-πιεειι1ε άοπιεπάει

 

| (π) [ή] Ροιιτοἰηε , Ιἱν. π, ΗΕ. νι. Εν: Μπα: οι· Ζε.: Βετό·επ.

Ωω» , Ιἱν. κι: , ΗΒ. π. .Ευ £οιιρ ε: Ισ ΙΜπαπΙ.

Ρἰὸρειν. , «Μ. πι, Ρ. ι16 ( 6'οπωε ΙπιἐἰεΙΙ$ ).

Μι ΜΒΜ π” 88, [Με ιἰιιί ω: , Ροιπτοἱτ Μαι ενώ: ἀπό

ΒέαιοΙιέε άιι ιι1θιιιο :πιάτο ροιπ επ Βήτα πιι ΜιΒΙεσιι ὰ μπι.

Με (Παπά ά'Αιιεεν, τσιπ. ιν, μ' πιά. Ο'

(α) ΙΙ ενώ: ειἱπεἰ μπώ σου εετἱπιατἱου. 1

7ιπίππιω.

(ει) ΜΜΜ ανοἱτ ιι1ὶε εοπτετιπα

ι



(ε)

(ε)

(ε)

Π!) ΙΙΙΑΒΙΕ ΒΕ Ι·'ΙΚΑΠΟΕ.

Κεε:-οε , ίε:-ΙΙ, ευε νοΙ-]ου Ιὲι ε·

ΟΙιεε: ηη Μυ:οηε , σε τη(εετ :ινιε.

Νε Με: Ρυτ εσυ :με με Ρι·ειηΙε ,

()υε ηυΙε οΙι:.ιι· ηε ηιεηἔετεἰε,

Ι)ε ευη εοετε πιε τεΐετεἱε.

Οι· :η , (ευ-ΙΙ, ΡητΙό (οΙΙε.

θεΙΙ νοἰ τη: εειιε επι ευηιμιι€ηΙε,

σε ηι,εε: ενιε εἰ ]εο ηεΙΙ 8ειτ: (π)

:τη ἰ νιεηι·:.ι ιΙ`ευοιιηε μια

Ουι Ι(εηηιεηι·ει εηεειηΙ›Ιε ου εεΙ ,

δἰ η”εη εεε ηοἱεη: (Με ιηεΙ.

θεο Ρυιε ΒΙεη Ρι·εητε Ιε Μο:υη

δε Ιε ιηεη]ει·ειι ευηι δειυτηυη.

Πει· Ιἰ δειυιηοηε 1:ιΙιιε ευετετοΙ:

(2υε ΙΙ Μουτοηε ηε ι·εητΙετει:.

Ι)ιιιιεΙυεε Ρτἰε: ΙΙ Σοκ Ιε Μυ:υη

δἱ Ι,εε:ι·ση8Ιε Ιεε υηε Ιιιιιεευη

Ε) Ιε ηιεη€ει επι άεηιηι·ει·.

1υοιιιιηι·ιτιέ. ε

Ρετ εεε: ΡΙειΙιεΙ νυε νυεἰΙ πιιιε:τει·

δ::

Με

Μ:

(ε)

(ε)

(ε)

(ι) .Ϊε Ρεηεε εΙυε εἰ ]ε ηε Ιε επεΙε Ρειε Ρουι· ηιοἱ τεΙ αυτώ

ε | σ η .

δε οσε: εε ηοιι ευε 1'ευ ιιτειιηιε.

Πόπη ευ, (ευ-ΙΙ , μη· Με ίοΙΙε,

Μἰει πω: ιΙε δευτηοη :Ξ ηιεη€ἱει· ,

Αυεεἰ Ι'Ει πιει ΙιουεΙιε ιιΙυε οἱει·.

νΙεηαΙπι υυΙ Ι'ειιιηιεηετει ενα: ΙυΙ. .

?



?πε εοέειπε·

Ι

8Ι νεὶτ ‹Ι'Οτπε ιΙε τπενεε ουσ:

_ ΙΙ πε Ρυετ: Ιεεεἰετ επ πυΙ πιει· (ι)

(ε) $υπ εευι·Ιετ πε εε εΙυτ:οπΙε. Έ

Η επευπτι·ε επ ΙεεΙ1ετΙε (ε) δε

Νε Ηυπε πε ?ειπε ΙεΙιετι·εεεε

Νε 8:πάεπι πνευ πε Ρι·οιπεεεε.

 

(ε) δοπ ίοΙ·Πειίεπε επ ΙεεΙ1ετΙε

Νε επεοπυ·ε εε 8Ιουττεπἰε.

(π) Επι ευευπε ιπεπἱει·ε ,Ι πιιΙΙειπεπ1.

(α) θουτππεπάΙεε , εΙουτοππει·Ιε.

Ο



ει: ΜΔΠΙΒΒΕ ειιΑΝοε. ?›ι?›

ρ'ιιν Η
 

Ε” Α Β Ε Ε Ι.ΧΧιν.

Π,ιαιε δίπι€εεεε ε£ ιἰε εστι Εφ"απ2 |

Πι". διιι€εεεε ει!ειι πιιιετι·ιιιιτ

Α τιιτεε Βεετεε ειιιι Ειιίειιιι:,

ει ?ειι τειιεϊειπ ιιιιι; Ριιτ ίοΙε

Ε μη· εε.ιιΒιιιι: ε μι· Ρειτοιε ;

(α) 'Γεια Με ιιπ Παπ Ιε ιιιιιεττε.

Αυ εοπιιιιειιειει· Η άειιιιιιιιιιι

δε ιι θα Μαι;; ειι ιι ε «Με
Π (1ιι”ιιιιιε μπε Ιειάε Βεετε πε νιτ ;

Ροι·τει· Η ι·ειινε ειι ειι πιεἱειιιι

Ε) ει ι·εοοτι εεετε ι·εειιιι. ω

(Πιιιεειιιιε Ποιιρικ ρι·ιεε ειι οοιιιινε (ε)

ει ε`εειιιετνεἱΙΙε ειιι”ειε εετ εοιιννε.

()ειε ε'ειι πιτ ττιετε ετ άοΙει·ιτε ,

ΠΠ Οτε ειιοιιιιττε ειιιιιι Πι εειιτε (δ) ;

 

Σε θι·ιιιιά ά'Αι.ιεε7, ΓιιὐΖἰαιι.τ, ιιπ-Β”, απο. Ν, ρ. ι89.

(α) ΟΙιιιςιιε ι·ειιιιι·ά Ρτίεε εε ιιιιει1ε , Η εετ €Ιοτἱειιι ιιιι'ε!!ε

Μι εΡΡειττἰειιιιε. > >

(δ) Αιι ιιιίΠειι άιι ειιειιιιιι.

?αι·ιζιπ2εε.

(α) Τιιιπ ι:ιιι'ειι Εχασε Γεια ιιιοιιεττετ,

ει Η εοιιιιικ.ιιιοε ὰ ἀεπιειιιἰει·

σε ειιίεε εει Μια; οι: Η ε ό”.

Π. ει

ι
ι



διά υ ο έ ε ι :ι ε

Ι

Η Οτε)ε'εεΙ:υτ (π) , εἰ Ι'εε€ετδα

Ρετ οοἱιιτἱεο Ϊετὲεοτιπει(ό) νοἱ-]εο, ΐετ-Π , ὶΠεο ΓΒιιΒιπτ

) [Μπιτ Ιοε Βεετεε ΡειτοΙοπιτ Μπιτ ,

(Ξιιἰ Μπι Ρειτοετ Ρι·υι2. ὁ ἔεπιτἱΙ:ι |

ΟΠ, ίετ-εΙο, όι-:ετ πιοε ΠΧ. α·

ΒοἱΠε Με φ Μπιτ πιιε ῇεΓ Βὲε (δ),

021· €εΓ ννοΙ νόἰτ (Ισ Ρ1ιιε Ρτὲε.

ΠεΙο Η Βιιὶ!Ιο ετ ΙΌτε Με Ρτωτ

(σ) 5ἰ Τα αιειιΒ·ἱό Βειετἱννοπτφυτ.

ποιωι.ιτέ.

ΡΜ σε 11ο ἀεντεἱτ πιιε ττιιιεττοι· (ή)

δει Ρτὶνοτό πιο ω:: Ρεπεεει·;

Ωω· τοΙ οοεο Ριιετ-Βιιω @Η

@αἱ πιο ίετ :Με ἑι τ” ΡΙειὶεὶτ.

Ρετ ι:Ιεεοιιντωιοο νἱειπ 8τειητ πι”

Νοετ με Η εἰὸοΙεε τω. Ιοἰωι. 3·

 

(ύ) 5ἰ ἀὶτ ἐι Ιιιἱ νεεοΒἱ Ι'επί-αιι:

@σε Ιεε ΒεεΕεε πππ Μπιτ Ρτἰεσιιτ

Η θα πιώ: Βἱιιιιε οι: πι'εετ εινὶε.

Θ) Α-1σ.πιτ ε”επΪιιὶ9; ΒΔεύνειποστ.

(π) δ'απότε.

(α) Η Μή μιτΙει επ παταω ιιΡΡι·θτέε. |

(3) @σε Ρ Ι'εττιΙ›τεεεε.

(ό) Τειἱ νοιιΙιι άόιποιιττετ φ1'οιι πε ᾶενοἱΕ με ἀἐοοιιντἱι·

ω: αΙΐώτοε ε:: εε: εεοτετε θι άσε όπτει:ιεετε.

`

κ

ι

`



-@

π

| Ι

πε πεπιεοπεπεπεπ. ?πδ

~ωνυεωωνιωνυε~ωωωφεεωωΆσεεφωπεεφω

ΡΑΒΙ.Β Ποστ.

Ποπ Όπιέτοπ ε εί'απ 7ί!!αίτι

Οκ νυε ευπτετεἱ ά'υπ Ι)τεΒυπ

Καπ νἱΙεἱπε οτἱετ ε. εοτπΡεἱἔπυπ ;

Ε εἱΙ ευνεπτ Ιἱ Ρτστπετεἱτ

@ε Ισἱεατπεπτ Ιε εετνἱτεἱτ.

[.ἱ Ι)ι·ε8οπε νοΙατ εεΡτανἱετ

(ει) 5Ι εε Ρυττεἱτ επ Ιυἱ πετ ,

Πα @ετ Ιἱ εατππιεπάε ε €εταετ;

. , Βἱ Η τα: εΙυΉ νοΙεἱτ εττετΙ)ε ΙΙΙ.Ιετ €εττΙετ τπυΙτ Ιἱ Ρτἱε

Ε Ιἱ νἱΙεἱπε Ιἱ τΙεπτεπτ.Ιε "

Ρυτ σοὶ Ιἱ ευτπτπεπἀεἱτ επεεἱ :

Ε. Ιἱ Βτε8υπε. Η τεεριιπτἱἱ

@πε άετΙεπε ΓΠετ στ επΙσετυ (δ)

τ

(τ) Ι.ιθ 8τεπά τΙ'Αυεε7, τοτπ. τν , π. ε45.

(ε) ΑΙΙετ επ νο)τε8ε.

(3) ΡΙεεε, πω, εαῖεττπε. '

' γ ο

?ατταπ2ε:.

(τι) (Ισπιτπεπτ εεΡοτ επ Ιυἱ Βετ.

ΩΙτ

Χ



3ιδ ι>οιτειιιε .

θ)
Τοτε εε ίσια-ι ετ εει νοι·τιι ,

Τιιτ εοτειτ ιιιοι·τ επ Γιιετ Βτἰεἱει (

(Ξειιιτ Η Ι)ι·ειΒιιιιε Πι εεΙιιιι€ιοπ

ει ε”οετ Η νΠοιιιε ΡιπΡωιεεοι

@οτι Η Ηιιόε ιιΊειτ ΡΙιιε 8ειι·οοι ;

Ρετ· ΙΌοοε οοιττα ιο Πτει€ιιιι

δ”:ιπι ευη οι τυτ-ὲι-ΒειιἀιιιιΕ. φοιτ Η θέε το άεεΡέοιοι

ει εετ Η Βικι8οιιε τετιιιιτιο2 ;

ΠεεοΙιιιιΙΙο νἰτ Βόεἰι· μι· τοι·το ,

ει Η οιιιιιιιιειιοτιει ἐι οιιοιιει·το (δ)

(ο) Ριιι·οιιοι οτ Γσεί ει ιιιοε8ειτσ.ιό

1ιοτε εοτ-Π ω" Μι νόι·ιτέ

Βιετι :ιΡειτοιιτ το ττιοΙιοτιο ; .

Βόρειττιο εετ Ιιιι· οιιιιιΡειι8ιιιο

ιιοιι.ιι.ι·ι·ι2.

Ριιι· σε ιιιιε ἀἰτ ιοοετ εειι·ιιιιιιι,

τ).

:ο

(ό) Τι·οετοιιτ εστι εειιε ετ επι επειτα.

(ο) Ρον ?σετ οιι':ινοὶτ πιο! €ειιιιέ

(ι) Ειιίὶιι οπο Ισ Πι·ειΒοιι ιιιοιιηοἱτ σιιεειτο

οι· εοτ-Π Μαι εε νοΙειιτό.

τοιτ Βιιεέ.

(α) Ειιτἰὲτοιιιοιιτ.

. (δ) Με άοπιειιάει·. ' '

(ή) Μπι 8:ιι·άό , ιιιιιι οοιιεει·νέ.

(δ) Ετ Ιειιι· εοσιότό Πιτ τοιιιτιιιω

τ οπο: Ι'ειειιί εο



ΒΒ ΗΛΙΚΙΕΣ ΒΕ ΒΒ.λΝ(¦Σ.

σε :ι·ιεΙιέουι· ηε ε ΪόΙυη

Νε εΙει:-Ι”εη (ΠΠΠΠΠΠΠΙθΙ' ευη οι· (ι) ,

Ν'υΙιεη‹Ιυηηει· ευη εΙιἰει· :Ιιι·όεοι·;

Ευ ουηνοἰτεκ ηε εη ενω·

Νε εε ἀεὶ: ηυε Ηυηιε ειΠΙετ. '

317

δε

(ι) Ου ιιε ἀεὶ: οοηθετ εσυ οι· ιιἱ εεε ι·ΙεΙιεεεεε.

 

)

ι

κ

Ο



δι8 νοέειπε

:::Α.====:======::τε====π::τπ::π:::ε==?επετεπε:ττ:€€€ε:=::
 

Ρ ΑΒ Ι. Ε Ποση.

Βου δεπέίιετ· ε εἰε Ζ,άεπε

(α) Β'υπ δεπ8Ιετ ευπτε Κ” επευπ:τε

ΙΙ.Ιπ υπε νοἱε υ ΙΙ Με

) Ι.Ιπ Αεπεε επ ΙΙΙεε ε)εε:υ: (ε) ;

ΜετνεΙΙΙε εεἱ Ι(ΙΙ πε εε πω: (δ)

Ε ιΙυ'ΙΙ πεΙΙΙ Ιεἰεεε Ια νοἰε ·

Β :με νετε ΙυΙ πε ε,εεεουΡΙοΙε.

Α ΙυΙ εε Ι1υττε πυιΙε:πεπ: ,

Βἰεπ απ, :ετ-ΙΙ , :με Ιου Ιετεἰε

(θ) δε ιπεε τΙεπι ε€υἰεἱε:. ενεἰε. Η

 

κ

(τ) ΡΙυε:Ιτ. , ΙἱΙ:. τ , ω. πι”. Λείππε ίπία'ωΙ.σ επτα” ε

Αποπ. ΝΙΙειπ:., ω. πι.

(α) ουΙ ε,εττε:ε ευεεἱτὸ:.

(δ) Σε δειπεΙΙει· ε'ότοππει :οπτ ιΙε εε :με Ι'.λπε πε ε'ε:οΙ:

:Με :Ιότεπεέ , πε ΙυΙ ευ: μπε ΙεΙεεε επτΙετειπεπ: Ιε εΙιεπτἱπ ε:

%Ιυ'ΙΙ πε Ιυἰ ευ: Ρ:ιε ίεΙ: Ιποππε:ετε.

(π) Ι)'υπ (ΙεπΒΙΙει· ‹Ιἱτ ι1υ'ΙΙ επεοπττσι

Ι Εππιἱ υπ 02:11ε υ ΙΙ Με.

(ύ) δε τπεε αΙεπι εευἰεἰετ νοΙεἰε.

Χ κ



ΒΕ Π|ξ.ΑΒΙΕ ΠΕ ΙΙΒΑΠΟΕ.

Ζ

ιιιοιι.ιιιτιέ.

Ρετ εεετ εεεειιιΡΙε νιιε ειειιιιιε (ι)

Κειιεει εετ ιΙε Ι”οι·8εΙειιιι Ηιπιιε;

ΙΙ ειιἱάε ΙιΙειι ειι ειιε Ρειιεει·

- Κε τιιιε ιιεΙΙ ιΙοἱε ειιιιτι·εετει· ;

Ε τοπικ ε,ιιίἱε ειι εε Ρι·οννεεοε (ε)

(1ιι'ΙΙ ιιιόιειιιεε εε Ιιιιττε ετ ΒΙεεεε.

δη)

/

ι (ι) δε νοιιε πιοιιτι·ε.

(ε) Οοιιτιι€ε ι ΐοτεε , οτειιεΙΙ.

 



35ο ι»οι€επεε

κΔΜΜη&νΩΜαπΩΔΜ)Ωπ-%)("Σφ()))

ΡΑ ΒΒΒ ΜΜΜ.

Ποια Ταί.::οτι (π) ε2 όσα Ροκ:

(α) Εκει ω” Μ: Ρετ ιιτι επι 4

Επι υπ Βοἱε οτ ΡΙεωτέ (Μ: €Ιεπι (δ),

Εεε Ροκ ὶ πω; πιἱ5 Σ: οΒαοἱει;

Η 'Γεεειικι έεετ ειουωΡεἱἔηἱοι

ΕτιεεπιΒΙε οά ει:: ει τοιΙυειιιιιι1;

@ιιε Ροι·ο εετεἱτ ω εεττε άτ.ιτ. .

@ππτ Η Ροκ: νἱτιἀὶοπιτ επι ωεειι1·ι

@ιιε ίειἱτε επι κά: Ροοοἰεἰιιπ (ή) ,

Η Τειἰεειπιε οίιπιπιετιεο εΞι οτἱει·

Α τεποἰετ , ετ Ξι)υτει· ( Η

@σε Τεεεοηεξιι ; εεε Ρἱει πιιιοΒα (δ)

Φωτ οά Ιεε Ροτε ίι Βοἰε Με.

 

(π) Μ: Μάταια. |

(α) Σε: @παπά ά'Αιιε57 , ἰπ-8°,-€οτι:ι. π, (π. ι83. (

(δ) θτωπάε εΒοπάωκ:ε :Με 8Ιεικιάε.

(4) οι:'Η Ιεῆ νὶϊ τα”.

(δ) ΙΙ οειοΙιτι εεε Ρἱει1ε φ.ιωά Η Πιτ ‹1ιιεετἱοπ τιο το2οιιτι:ετ

|

ᾶωιε Η ίοτέ0: απο Ιεε Ροι·οε.

ΨαπΖι:ιΜ.9.

(α) ο» εἰ Μάικ: ·ςιι'επ πι:: επέ _

Οι επι υπ Βοε άε δω: ΡΙομτό.



τ

πε πεπτεπεππ.απει. δει

ιιοπ.ο.τ.ι·τε.

(ό) δανεπτ ενἱεπτ «Ιεε νόεἱει (τ)

@επτ ΙΙ ευἱτἱεπτ εεττε ενεπεἱει ,

Αυττεε εοετυτπεε νοεΙεπτ Ρτεπτε

(ε) Ι)απτ ΡΙυευτε (υπτ ε εκ επτεπτε.

Με αυεπτ Η ευπτ εΡετεόυε

Ταε-Ιυτε επ ευπτ ΡΙαε πτεεετευε.

 

(ε) (Ιεε νἱεπτ εονεπτ ε νοἰεἱει.

(ε) Τεπτ σε ΡΙυεστε τσιπ ε επτεπάτε.

τ

(τ) θα” ταεει.

τ

ε.ῖε

».

' α

κ



:Με ι>οιέειιιε _

--- --.======εεε==============εννενεω======ν·ωΩ============

ΡΑΒΒΕ 1.ΧΧν111.

Βου Ζεα π ότε! Ηίεεώσηι

 

π

ΠΝ Ιιευιτ εε Ϊυ εευιιιΡεΙευΙει (οι)

ΑΙ Ιι·εεοιι ει; εευιιτἱει ;

Οι· ενιιιτ ευε Η Ε” ΙυΡιάε ,

Αυ Ηιτεευιιε ε επ : ειιιὶε ,

Α)ιιε πιώ εε Βὶειτ τ'εϊετ (δ) ΙΙ

Η Ηιτεουιιε ι·εεΡυιιτ ε ἀἱετ :

Ιου ιιε τε Ριιἰε ιιέειιτ ειάιετ,

Αυ εεΙυτυειτε νει Ρι·οιετ

Ρυι-ιΙοἱ τυ εε Ρτἱε ε Ιοἱε2

(2υε τυ Ρετ ει: εοἰεε ειάιει Η

/ (ει) Ιεο ιιυιε ιιυε τυ Ιοτ Ρι·οιιιιειε

 

(1) @εετ Ιε ευ]ετ ιΙε Ιεε ΙΙοιιτειιιε , Ιιν. νι, τεΙι. :νε .Σε

6'ΙιευεΙ ε: Ι'Απε; Ιἱν. νιΙΙ, ίεΙι. 1νιι. .ΓΔΜ ε: ἰε @Με ιιυἱ

εε ττουνειιτ ιΙευε ΙΙΙεοΙιε , τεΙιυΙ. εαν, ετ ιΙειιε Ιεε Ρι·έσεΡτε.τ

:Ζε Μπα! ιΙε ΡΙυτετιιυε , εουε Ιε ω" :ίπ 6'Ιιαπιεειυ ε£ έτι Παπ/Ι

(ε) δ'εεεοεἰε ενεε ιυι Βόι·ιεεου. '

(δ) Αἱἀε-ιιιοἱ Ρουι· Ι'ευιουτ ό:: Ι)Ιειι.

(ή) Αί:ἱυ ωΙυε Ιεε Βἱευχ τε εε00υτει1τ.

?αι·ίαπ2ε.τ.

(κι) ιδου εεἱ Ιεε τυ Ιω· Ροι·υιειε

ΤεΙ εοεε Ιτε τιεε τιε τειιἱε;

Του νου τ'εετυετ εἱυι ειΙυἱτΙει· ,

Ωυε ιιυε ιιε τε μια: ιΙεΙὶν:ει·.

Κ

ο



ε οι: ιει.αιιιιε οι ?'ΒΑΙ'|(¦Σε

'Ι'εΙ εΙιοεε ευε τη ηε (εειε ;

'Ι'υη ννευ τε ευηνἱεη: εεΙυι:ει·

Αιηε εΙυ'εη :ε Ρυἰεεε ιΙεΙΙνι·ει·.

ιιιοεει.ια·ιΙ..

Η ηε τε ειεΙει·ει εηεΙιοιε.

Τε:: εε: Ιε ευε:υηιε ε: Ιε Ιοιε

(Σε νεΙ:-Ιιυιη ειινεη: εΙεΙ' Ιιι·ιευηΤεη: ε(ε:εη: ε: εεη ουηιΡεΙ8ηυη

ΙΟΙ τηόΙεπηεε εε: εη!ςΙη.ΒεηΙει

Ε Ρε Ρετ Ιυἰ ηΙεη Ιει·: εηΙΙει.

ε.

328

ΠΟ

(ε) Τι·οιτιΡευι·.

'._ Β--εξ

ε

ΧΒ



Μή ι>οιέειιιε

ω

' π

=εέ ιΟ

 
«~εωνεε==εεεννπινει============εεε-Α·-.ων-======

ΡΑΒ Ε Ε ΕΧΧΙΧ.

Ποπ [σε ε: ιἰ,απ Ι/ίδείπιε

Πε Εευε ω: π ι.ιπε ιἰνἰειε ,

Με ΙΙ πε εο: επ ι1'εΙ πιιιπιειε

Ου:τε Ι,ιιἱνε ιιέυε: Ρ:ιεεει· (ε),

Ι.Ιπ νὶΙεἱπ νι: ΙΙΙυεε εε:ει

Ε'.π υπ Ιιε:εΙ: εἰ Ι”ιιιιεΙιι,

σουΙιι·ε Ιε με: πιυΙ: ΙΙ Ρι·ειιι

[ή νιΙειπε Δε: ιιυε πιιπ ίει·εΙ:

δε Ιιυπ Ιοἰει ιΙε Ιιιι π'εινει: α”

θεο ΙΙοετιει Ιπειι , σε ιΙἰε: ΙΙ Ιιευε (δ) ,

 

(ι) σιτε: Ιε ευ]ε: ιΙυ ΧΧ.. εοπιε ιΙυ 0α.:Ιοἱεπιεπ£, Ι.ε "Μπι

ει· Ι'ΟΖιείε:, πιιιιι. π', ι83ο, ί" ιο, πιο εοΙ. ι , ΙΙουιΙε ιΙε δεὶπ:

θειιπιιἱπ , :Η Ιιιι ιΙε Ι'Οίεε|ε:, πι”. π" 7αι8, 7615, Μ. Θ

ί" εε , ε· εοΙ. ι , Ν. π , Ι”οπ:Ιε :Ιε Ι'έεΙΙεε ιΙε Με” ιιιιΡι·Ιιιιέ

ιΙππε Ισ πουνεΙΙε όιΙιιιοπ ιΙε Βιιι·Ιιιιιιιπ , :οιπ. Π, π. Μο ε:

:οιπ. ΙΙΙ , π. Πε.

Ε:: ΟιεπιΙ ιΙ'Αυεε)α, ιοιπ. ΙΙΙ, π. "δ ε: :οιπ. ιν, π. π38.

(α) ΙΙ Ρουι·ιοι: τιενεεεει Ι'ειιυ.

(δ) ΙΙ Ιε ιιι·ιιι ιΙε Ιε ιιεεεει ιΙε Ι”ιιυ:ιε :Με τΙε Ισ ι·ινΙει·ε.

(ή) δ'ΙΙ π'ειι ενώ: υπε Ιιοιιιιε τει:οιπΡεπεε.

(δ) δε Ιε νευπ Ιιἱειι , ιε νουε Ι'εεεοι·όε.

|



ΒΒ ΜΑΒΙΕ Π!! ἙΒΔΝΠΒ.

(α) Η Ιι.πιτεΙ ειιττειιτ ιιττιΙιετΙειιε (τ).

Ι)ε Ια τεττε ειιιιτ εεΙιιι·ι€ιό, ο

Η Ι.ειιε τι Ιε νιΙειιι Ρτοιε

(ύ) @ιτε Ιι τΙεειετ ειιε Η ίετει:

_ Ε Ιι νιΙειιιε Ιι ειιπιετιιιιι

@ε ττειι ΡετοΙεε τιε ειινειτ

Η ι;Ιειιετ ιιιτε τι ειιε Ροειτ (ει).

.Ιεε νιιΙειιτιετε , Ιι Σοκ ι·εεΡιιιιτ (3); Ι

Αιιιιιιε ιιτεειι Ια τεετε ἑι-ιιιιιιιτ ι

Βιετι ίειτ επι Ιιιετι τω, εε πινει (δ) Ρ

Ι)ιετ Ιι νιΙειιιε, ε'εετ νότιτει.

(Σεπτ ιι οτειιτ ιιπ Ροι Μ",

ει Ιι τι Ιε νιΙειιιιε "Με (δ)

Θε νοιτ Φωτ; ετ ιΙ τεττετ

(Σε ιιιιιΙτ ει: Ριε ιιιιι ει πιει-ετ

325

πει

(ι) Το” Ιεε τΙειιικ.

(ε) Ροιινοιτ , νοΙοιιτε , εΙιοιι , Ρωειτ.

(δ) Ανω ΡΙειειτ:

(ή) Ευ Ιιτιιιτ τιά :πωπω

(δ) Βιετι ττενιιιΙΙε εεΙιιι «κι ίιιιτ Ιε Ιιιειι.

(ε) Με.

(7) (Ιειιιι εχει τιε Ρτιιτιιιιιε Ριιε Ιε Ιιιετι ιιειτ πιιιΙ.

Ι/ατίαπΜε.

(τι) τι Βιιετεειτ Ιεε Ροττε ιιιιιΙιειιει.ιιι.

(θ) ()ιι'ιΙ Ιιιι Με εοπι ιΙ ΐετε

Ετ ειι ώστε Η ιιειιιετιτΙε.



326 (_ ι>ο·ιΞειιιε

Πιτ Η νὶΙεἱιιε , οι· άι ιιε τἱειπ;

[ή ΕΟΧ εετειι: ιιιιιΙτ ενοιειεια (ι) ,

Νεο νοΙειτ πιιε άιτε ΡΙιιε ,

(ε) Αἱιιι πιιε νειιἰετ ὰ τει·τε ειιε.

Β αουτ Η Εειιε Βιετινεε

Αυ. νἰΙεἱιι όιετ: οτ επιτειιάει? Μ

Τετ εει ρεπἰιι ετ Ιιιιιειι ει: Ρτεε (ε)

οιιιιΕεε Μπι επ μη· Ιε πιει1νεε.

?Με Η νΠειιε , εε Με ιιι'ειϊετ '

Πε τυοἰε εοεεε ιιι”ενει νεἱτ ω,

Ριιιητιιιοι ιιεΙ' νιιΙεἰεε-τιι :ιιιιι άιτε.

Ι)ι.ιτιο οιιιιιτιιειιε:ι Η [Λικ ὰ ήτε;

Νε ειιι , £ειωι, ιιι:ιιε ]ε ετειιιειε (δ)

@ιιε ιιε Μ ιιεΐ @τει εετειε.

Μοιι.ει.ι·τιέ.

Δε Ρτοιιάοιιιεε ετ Με Ιοιειι ε

Ανιειιτ ειινειιτ ά:-ιιιι:ι8ε ετ το” ^··

Ι)ε 18 ειιιιιΡειιι€ιιιε εε (ειιιιιε; 4

Μειιινειε ευ επ Η 8ιιιετειιιιιιε

 

(ε) Βενειιιτ ΦΠ! (πετ ὰ “ειτε ειιε.

(ι) Αετιιεἱειι1, »Με , ιιιειιιε ·υοτειιιιιε.

(α) τω: σε πιιε Γοιι ίιιἱτ Ροιιι· Η: ιιιέειιιιιιτ, σε άοίτ Μ:

τεΒιιπ1ει· οοπιι1ιε ρετιιιι.

(δ) .Τε οι·ὰἰΒιιοἱε ιιιι'ειι πιε ιιιειιιε :Η Ιπιτειιιι, τα ιιε πιο )ειιιεεεε

άειιε Μ ιἰνἰειε.

(ε.) [ω ι·έεοιιιΡειιεε.

Ι

( ο



οι: 1α.επιπ πι: επεπεε. 327

ωνο===============

 εεεεἔ
τ

ΜΒΜ: Μουτ. `

Βεδ θεϊοατ· έ έσα Παω”

Β,ιπν Οετσἱτ ννευτ τεεαπτετ οἱ

(α) @αἱ ευε απ εεἱεπε στ Γεἱτ εοπ τα,

Ε Η Ηαεπε επεεπΒΙε σα Ιαἱ.

(ε) 'Γεπτ ε'επιτετπετεπτ επεΙ1ετΙυΙ (ε)

@υ'επ υπ πἱ επεεπΙεΙε ΡουπεἱεπτΕ) Ιστ σἱεἱεκ επεεποΙε ενεἱεπτ.

@τ ενἱπτ εἰ Ιω επ απ επ

Η οετσἱτε Ιεε ουεε ευ Ι·Ιυεπ

Ανευ; εουνετ. ετ εεαυεΡἱε

 

(τ) Ιεε θτεπτΙ ιΙ'Απεεν , παταω” ε: σοτι:ε: ἱα-8°, τσιπ. τν,

(Με. τ”.

(ε) Πε ε'εἱτπετεπτ τεπτ τσαε πειτε.

(δ) Ροπἀοἱεπτ. Α

(α) Εεε τπεπυεετἱτε Ροττεπτ ε.τΗε)ιείε , εει·(ιαρία, ε.τεααΡίε ,

τΙυἱ εἱἔπἱἱἱεπτ εεΙ1εΡΡετ, εοττἱτ ‹Ιε Ρεἱπε , ά'ειπαεττεε , εσπε

ττεἱτε; εεε ταοτε σπτ ετε ετπΡΙονέε ,Ρουτ· εεΙιεατίετ , τεπΙτ

?ατίαατε.τ.

(α) @αἱ εοτ απ (πετ ενσἱτ εσπ πἱ.

(ε) _ ΜουΙτ ε'επττ'ειποἱεπτ ετπΒετΙιιἱ.

κ



328 ι· ο ε ε ι ι: ε

(ε) θά Ιεε εἰειιε ΟιεεΙει Ρειιι; Η

Με Ιοι· εΙε «μενω νιευτΙε

`5ι σπιτι Νετυτε ευπι:.ιιιιΙε.

(εἰ) Μεε ειπε ευ'οτΙ ει: τυετ ιειιειι·ιεε (π)

Εετειτ εεε Με οι·ε ε εοΙΙΙιεε;

Κετ .ΙΙ ΙΙυειιε Γενειειιτ ιιιευ-υιιε.

ΩειιτΙΙ ΟετοΙιε εε Πι εεεἰε

8εε Οιεεειι ΙειιΙΙετ ε ΙιΙεειιιε (ε),

Ρετ ιιιεΙτεΙειιτ Με τέΡι·υνε (δ)

(Με νιιι€τ ε” οτ ειί·ε (ή) τειιυε ,

Πιιιιιιεε ει €ιευτ ιΙεεεονειιυε (δ) Β·

ει ΟΙεεΙ Με διειιτ Με.

ΙειΙ Η τεεΡυικΙΙι·ειιτ ειιι·εε

ου'ΙΙ εεε' ευ ‹Ιοἰτ ιιιἱε ΙιΙεειιιετ

 

(σ) Ανεεουεε εεε οΙειευε Ρετἱτι.

(‹ἰ) Μεὶε εΙυε εΙιειευτεοιτ ιεΡεἱιιεε.

εΙιευιΙ ου ἐΙενε , ιιουι·ι·Ι , ειιεειευό , ἱιιετιυἱτ; ]ε τιειΙυΙιοΙε

ειιιεΙ : ΠΑυτουι~ ενοἱτ ιιοιι-εευΙευιειιτ εουνό Ιεε αυίε ι;Ιυ

(.ΙΙιετ-Ι·Ιυευτ , ιυιιΙε ΙΙ ενοΙτ ειιεοιε εΙενέ εεε Ρετἱτε ενεε Ιεε

εἱειιε. Ι

(ι) ΜεΙε ενευτ ιιυ'ΙΙ ίυτ ιενειιυ νει·ε ευ:: , εσυ ιιΙιΙ ετοιτ

τουτ εεΙν ετ εΙινιιιέ. Ι

(ε) (Ιιοιιι.Ιε ετ ιιιεΙττεἱτε.

(3) Ι)ειιε εε εοΙειε ἱΙ Ιευι· ι·ειιι·οεΙιε.

(ε) Δ”, ΙιεΙιἰιετἱοιι , άειιιευι·ε.

(5)`Ετ ιιυε ]επιειε εεε οιεεευιι υ'ενοιευτ τεΙτ ι:Ιεε οιεΙυιει

ΡετεἰΙΙεε.

ι

ι



ιιιε ιεεωιιιιε η:: ειι.αποιε. ξΙδ9

(ε) Νε ηυε ὲΙ`ὶειι η”εη ἀεὶ: εηεουτΡετ (ι);

δει· σε ενεὶεη: (Μ: Ιυτ (τετε ,

Βὶεη εε: εκει ευ'ε ευη ηὶ ΡετεΙ¦Οε:οιιτ τεεΡυη: νυε ᾶὶ:εε νεὶτΔ

Ιεό€ΙὲΓ8 εοεε εε: ε εενεὶτ.

α) Ι)ε ΙΙυεΕ Ιεε Ρυὶε-ὶεο Ιιὶεη €ὶ:ετ,

Ε Ρετ εΙιεΙυτ ε Ρετ ουνετ ,

Μεε :υε-ἀὶι ετυιι: Ιυι· ηε:υτε,

ΜεΙὸὶ:ε εεὶ: :εεε ηυττε:υτε.

`
›

ΠΟΕΑΒΙ'Ι'Ε. ι

Ρυτ εε ᾶὶε:-υηι ειι τεΡτυνὶετ

δει

(ε) Ιιυὶ ηιεὶειιιε εΙοὶ: εηεοΙΡετ

(Συεη: Ιοτ τΙεττὶετε ο: ειι (Ντε ,

Ροτ εε εε: ἀτοὶι :με Ιοτ ηὶε Ροὶτεσ) Βε Ι'υεΓ Ροτεὶ-Ξε Ιιὶεη Βὶ:ετ

Ε: Ρετ εεΙουτ εεΙιὶεΡοηετ (""),

Μεὶε ιιέεη: (οτε ιΙε Ιοτ ιιε:υτε

ΜεΙεοὶ: εοὶ: :εΙ ηοτε:υι·ε.

(τ) ΟΙιει·8ει· , εεειιεει·.

ε Ρετοὶεεε ευ νετΙιε στα· ετοΙ:τε απ”.
θ ,

(') ?ητεὶτεε.

(") Γουτηὶτ·, :Ιοηηει·, Ρτεευται·

Π. εε



δεσ ι>οιέειιιε

(ὅ) @πε Ιε Ρυιπε ιΙυ ιΙουι πιιιιιἱει·

δ'εΙε εΙιἰε: εοι ΐυειΙΙε ειπεν

.Ιε πε εευι·ε πω: ι·σνεΙΙει· (ι)

(Σεπ ιιιεπεει· πε εοἰ: εοπιιευε

Ι)εευειΙυεΙ ΙιετΙιε εΙ ει: εΙιευε.

δε πε:υι·ε Ρυε: ΙιΙεπ ευεπεΙιιτ (ε)

ΜεΙε εΙ πει Ρυε: σ:Ιυ ω: Με. ή:

 

(8) Ι)ε Ιε ΓυεΙΙΙε ιΙ'υπ πο: ΡοιπΙει·

δ'οιι Ι'ειι:ε επι· υπ Με: ειπε:

Η πε εειε πω: ι·ουνεΙΙετ ("')

(2υ'εΙε πε εοΙ: ευ τιποτε ιιοπιιυε ("')

(!υειι: ιΙεευι· ΜΙ Μπιτ εε: ει°ευε Ι

δε πε:ιιι·ε Ρυε:-οπ εεπΒΙει·

ΜεΙε πε: πω: ΙΙεΙ Με :οΙΙι·ι·

(ι) ΒουΙει· , ε'ἐΙοἱ8πει, εΙιεπΒει·, ι·οϊιβε, ιΙενεπἱι· τοιι€ε

(ε) δ'εεει·ιει·, εΙιειι·Βει. `

(") Βοιι€ἱι:, ι·Ιει·ειιιι ι·ουεε ε

(") ΝΙοι·ευιτε, εοιι:ει·.

θ

ι

ε
ι



ειι ιιιεει·ιι »τι ειωιτεε. διι

δειι Ε ι 
ναΩΩΛὶΐ==©=='?=ΨΩ·ῇῖ=ῖ=ῖῖ¦ΥΨΠΨΡ°ΎΩκ-Ω1ΩΨΩ@ααα

Δ ΡΑΒΣΕ Ι«ΧΧΧι Σ

Π: ί'.4ίι:ε?εε, ἔσω. Ι/οετοιιτ ε εε ἰε (ἔπιε

Πιτ ΙΑιεΙεε (τι ίιιιτιιιειιτ πω!

νετε ιιπ Οετοιτ , ε ειιττεειειι;

Τει Ιεε Οιεεειτ δε: εεεειιΙοτει· ,

ΕτιΡτεε ΙΌετειτ Ιεε Εετ νοΙετ ,

δενειτ ε'ιΙ Ιε μιττειειιτ Ρτειιιι.τε.

Με ειι εεε, πινει” 'πιέστε-τ ετειιτ:Ιτε .

σε ει·ιιεε Με "τω" ε,εετειτ ειιε.

Σι ΟιεεΙ Γιαπ ετιτιιτ εεειε (ε) ,

Με εε€ετάειιτ Ιτι Ι”εεεειιττε (δ)

Σ) ιιιιι ενειιιτ ι Ροττε Μ

Ι)ιιιιε ι ιιιιτ Ιε θτιιετετινόιόε ,

Ρετ ειιε Ιιιιι€· εοΙ , Ι'ιιιιτ τειιτ Ρτειέε.

Σε (ἐτι.ιε ΙετιεΙιε ειιε Σετ: ενειιτ

Ε. Ιι Οετοιιτε τιε ιτιειιιτειιετιτ

ει Ι'ε Ρετ Ιε τεετε εειειε ι

 

(ι) Σε Πετιπά εστω” ωστε” διά”, τοιιι. ιν,.Ρ. ιεε.

(ε) Σ'οιιτ ειιίετιιιε ε: ειιτοιιιτε.

(δ) Σ'εεεειΙΙετε, Ι'εττετιι.ιετε.

(ε) Ετ «χει Ροιιττε εττινετ νετε Ιιιἰ.

22.



δήπ / τ ο έ ε ι ιι ε

Ε:: (ετιιε ειι Γε εἰ εεΙιεΙιιε

(ε) ()ιιεΙ ιιε τιο: :ειιἱτ ειιτι άεττιετε;

(Για Ιεε 0:5:3Χ Πε: :τετε ιιττιετε (π) θ

(ἐπὶ ειι:ιιτ Η νειιιιι εε:εἱειι:

Ε :1ιιι Βἱειι ειι1ιετ Η νιιΙειε:ι:. μ

Το:: Ιεε οτά:ι ε: τιιιιιι-ΒειΠΙι (ει)
ι Ε. ε.ειι ίιιιειι: ειι ειιε :Μ Π.

Οοο: εΙε ο: εε :εε:ε ΐοτε-ιιιἰεε (δ)

(ΡιιτΡειιεει εοι :ται ιιιιΙε εεε-ι

(έ) Νε ἀεὶ: οίι Ρὰἱἱε εττεε:ετ;

Αιιιε Ρεεεετιι, εε άιε:, Η πιει· ,

Ρετ Μ Ιιιιιι:ε ειιι'εΙε ενώ: (Με ,

(ε) (2ἰ Η εετει: :ιιι-)ιιτε τε:τε:εΦου: εΙε :ο επι πιει· ειι:τέε

ε: 2. πιιε ΜΞεννε (δ) ειιειιτι:ι·εε ;
3ο

(π) Βεσιιιετ, εισι€τιετ.

(ει) ΕΠε ιεε εεΗ: ε: Ιεε εοιιντἰ: ά'οι·άιιτεε.

(δ) οικω:: εΠε ει:: τε:ιτε εε :ε:ε.

(Δ) ΒερτοεΙιεε.

(5) Νασαι: _, πικιυιιε, :παπα , Μεινε, πωσ , Η: ιιιο:ιεΙΚε.

#ατι2ιιιιΕεε.

(α) @σε Η ιιιεεενιιι: μι· άεττιετε.

(ε) Νε νεο: ει :πιιε εττεε:ετ.

(ε) οι: :ο:ιε-)οτε Η εετοἱ: τε:ι·ιιι:ε.



πι: πεπιεπεεπεποε. Ιώβ

(α) Ε Η τΙεπιεπόε ετ επαυἱετ

Η εΙε εΙεἱτ; εεΙε Ιἱ τΙἱετ

@ε ιΙε εαπ ρεῖε ετι τυπο:

5Ι Ιἱ εππτε εε νἱΙεπἱε.

Ι)απε Ιε Μεσυε ε τεερππτΙαε .

Βετιιεπ‹Ιε ΙΙ εεΙ, εττ νεπιιε (ι)

δεπε εεΙ αετἱΙ αυἱ Γε Ι1οαπἱ ;

Ε Ιστε Ιε Πταε ΙΙ τεεροαπάἱ

ΑΙΜ Ι'εὶ, ΪεΙτ-εΙε , επεεπΒΙε σε ιπεἱ;

Ι)υπτ τε Ιο€ε Ρετ ιΙτεἱτε Ϊεἱ (ε)

@πε τενοἱεεε επ τε οαπττεε, _

@επτ ‹Ιε εεΙἱ π'εε ἀεΙἱντέε , °

Πτεπ€πευτ τπεΙ Ρυετ-ἱΙ εἱΙΙουτε Εεε..

[τε Πτυε ε”εετ ιπἱεε εΙ τετιεΙτε.

ποιωι.ιιι·ιέ.

Ι Πεετ εεεεπΡΙε εἰ πω· εε τι·εἱτἰ (Μ

εω.

ΠἱΙ ατα εαπτ ΡΙεἱπ ‹Ιε πιεΙνεετἱε

 

(ό) ΠΙ Ιἱ ε τΙετπεπτΙό ετ αυἱετ

Ετ εεΙε Ιἱ εοπτε ετ εΙἱετ.

(τ) 8ἱ εΙΙε ετοΙτ Ρεττἱε.

(ε) .Η το εοπεεΙΙΙε επ νετἱτε εΙε τετουτπει· άεπε τοπ Ρενα. .

ι

(ο



ε ο ε ε 1 ιι ε Ι

δυνειιτ ευ Ιυι· ευΙιτιΙεε ιιιεπυιιτ ,

Ρυἱε Ιε ευει·ΡΙεειιτ , εἰ ε'ειι νυιιτ ,

Ρυι· ιιοἱειιτ Ιεἱεεειιτ Ιου ΡεἱΙε

ΑἰΙΙοι·ε υιιτ-ιΙε Με υντε ειιιΡιΙε.

[οι ιιιευνεε ευει· ᾶεἰνειιτ ετιειι€ιει·

Β ιιε ιιιιε Ιοι· Ρεϊε Ιεἱεεἱετ. Δ

~-7...

Ι 4

`ε



ΠΕ ΜΑΒΙ.Ε ΠΕ ΡΒΑΠΟΕ.
ρύ

=Β` Ψ!

π.·πωνυ-.ιωωιωα”ων·υεφωννωνωωεωωνι·ωι 'ω ι-ι.ωνν-νωω μ·νΩι απ υ! ι να ω.

ΜΒΜ: 1.ΧΧΧ11.

Δ

Π'επι Ρτε.ε·2'π: ε! άι: [απ.

:-1Ιίειε

Π)απ Ρτε:2τε 9ιιί τπἰ:£ Με Ζω ὰ ίε22τε

Ρωι νἱοΠ θεεοπΡΙο πιιιευιρ (οἱ

(ει) (Σια-ι Η @κι Μπι; ΜΗ; ωινἱεω ,

Επι σεΙο Ρει =ζι Η ευιΜ: πό 1

(ό) Βοππιἰπεπτ ττοετιιτ Μι· Μ.

@αἱ ει:: Με Μπι ιπιεττεἰτ Μπι Μεεττο,

ΦΠ ἀοοττἱπιειετ Ριιι· Ϊὲτο Ρτε$ιτε ,

Βοτεἱτ-ἰί τιιτι-3ιιι·ε Εοιιε οτιιοκ ,

Γε! ετ ειι€τει, ΜΒ ετ ΜάοκΠω Ρι·εεττο νιιΙτ ]:κΠε ΑΡτεπάτε β)

 

(ι) Με θι·επά ά'Αυεε7 , Π1ΗίαΙΜ: ἱιι-8”, «Μ. Ν, Ρ. πο.

(α) Ττοπτρειιτ ετ εινἰτἰε , ¦ιιἱ_ςἰ ετ Μάευκ.

Έ

(δ) Ιιιεττιιἱκε.

7ατίαπι2ε.ε.

(α) @πε Μιά Η Βου: εοιπ ειινἱεΙ¦ὶ.

(ό) Επι τεκτ:πιπι·οητ τσιπ Ιοτ οἰό.



346 ι>οιιειεε

[Πι Σεπ ε: :ειτε Ιε:τε επ:επ‹Ιτε (ι)

Α , άι: Ιι Ρτεε:ι·εε; Α`, (Πε: Ιι [Λεια

οι ιπυΙ: εε: ιεΙ ε: επειπΒιιευιι.

Β, ει:: Ιι Ρτεε:τεε, :ιι ου Με ;

Β, ιΙιε: ιι Ι.ευε, Ιε Ιε::τε νει.

Ο , άι: Ιι Ρτεε:τεε , ε: ενεπ:;

Ο, ιιιε: Ιι [Ιοε , ε-ιΙ άυπε :ειι: 9

:Η Ρι·εε:τεε ω: , ο ε: Ρετ :οι.

Η Εεε. τεεΡυιι: ιεο πε εει πει.

οι Ιιε :'επ εειπιιΙε ε: ει εερεΙ

Βεερυιι: Ιι Μπι, Αι€πεΙ ., ΑιειιεΙ.

Η Ρτεε:τεε ιιιε: :με νετ:ε :υοΙιε ,

Τει ειι Ρεπεεε , :εΙ επ Ιε ιιυεΙιε.

ιιιοιι.ιι.ιι:ιι.

Ι)ε ιιΙυευτε Ιε νει:-Ιιυπι ευνεπ:;

Πε ‹:Ιυπ:-ιΙ Ρεπεειι: νειτειιιεπ:

Εε: Ρετ Ιυτ Ιιυεε ευππόυ

Αιποοιε Ιιε :ιευ:τυι εει: εευ.

Σε Ι›υεΙιε πιυπε:ι·ε Ιε πεπεετ ,

Τυ: :Ιει:-εΙΙε ιιε Ιι ΡειΙει·.

?Η

σ

ο Αριιτεπάτε ε Ιἱτε.

κ



ει: ιια.ιιιιιι πε επ.Διιιει:. 347

ε”να ω- Άι.νενν-εων-ωεωωνκνυκωεεεφφωπ ννΩ.ΩΔΜ·-αεων

ΡΑΒΣΕ ΣΧΧΧΙΙΙ.

Ροκ 67ιαιπΡ ε! είε (τι δωΡεπι2.

Δ

(Πει: δετΡεπτ ττεεΡεεεειτ )Ξι

Ρετττιι ιιπ εΙιειπΡ, ει εε Ιιεετε. ι

τι ΟΙιεπε ιι ιΙιετ: τε8ετάε τει, Ι

Τα ιι”επΡοττε πιεπτ τιε πιει.

ιιιοπειι#.

(ει) Αιιττεει Σεπτ ιι Πεετιεπ

@επτ ιι εε εππτ εεπιπΡει€πιει;

Επττ”ειτ εε νιιεΙεπτ εε €ειτιετ (ι) ,

(ε) 'Σεπτ εε ιιιιιιΙεπτ εοτνειιετ (ε)

@ε Ιι ιιπε Ρετ Ι'ειιττε πε Ρετάε,

 

(τ) δπτνειΙΙει·.

(ε) ΤτεπιΡετ , ειιτρτεπάτε.

ΡΈιπτυπε.τ.

(α) Αιιττεει εετ τΙεε νέειει

(ε) Ποτε Η (Ιεπ1Ρε θα τΙιι δετρεπτ Π".



Μ!! ι>οιἑειιιε

ω

Νε :εε εειιτίεε εοτ ει: ιι':ιετάε (ι),

Παπ: ειι:τ”εικ εειετι: εικ:ιιιι:ιτει

Η ιιιιε νετε Ι'ειι:ι·ε, ιιε Βιιιεπιει;

Νιιε :Μπι ὰ ειιε πω:: τὶειιε μου:

ΡΙιιε εεε Η ΟΙιειιιε Βε: άοιι $ετΡειι:.

Η

(ε)

(Ο

Η ιιιιε :ιε Γειιι:τε τιειιε ιιε :πειι:.

θα τε! ιιιι:τε ΡοιεΙε, ίειτόεειιι ιιε :οιιιΒε ειιτ αυτ.

ε----ιε---ε

(

Ο



πε πεπιπ π1επαλινοπ. Με

εε-ενια.ν-α~ν-ω----ε ωεω.ε~ε ενω υυε.πωεω----υ-."Μ οσοκοεπ υπ νωω.εωε.

εΑετε τΧΧΧιν.

ΒΙαπε Ηαιαε, ά:: Ζ,απ·ααάετ?(ε ε (α: Μετατ

έπειτατ

Π1τε Ηυπε, εε ιἱἱτ , επτεεεεἱτ Με

Ε ΙΙΑτυιιαε Γε εεΒει·‹Ιὁ.

Πυπι Η Μοἱπετ τΙόΙιστε εετεἱεπτ ,

@αἱ ευ Με ετΙεεετ (ε) π,οεεἱεπτ ,

Ι..'ΑτυποεΙε Ιεε επεΙε

Κ,ενεπτ νεπἱεεεπτ Ιυτ τσυνε

(α) 'Γεια εαπτ τΙε Ιαἱ εεεευτεε

Ιί'επ Ιε ετεπεΙιε εἰ ευπτ επττεε.

 

(ι) [τε Εοπτεἱπε, Ιἱν. Ι, ίεΙι. νιτι. 1.'ΗέποεαΜίε ε: (σε μια:

Οίεεαιι.τ. Ι '

ΑΕεσΡ. , ω. εεε.

Αποπ. ΝἱΙ. , ω. εο.

(ε) Αρπι·οοΙιετ·, τοικ:Ιιει·.

(δ) Εεε ἱπνἱτε.

(α) Εεε τποἱπεευχ ενοἱεπτ υπε εἱ ετεπτΙε εσπΒεπεε τΙεπε

Ι”ΗΙτσπιΙεΙΙε. _

Ϊ/α:·ίατιτε.ε.

(α) ΕΙε Ιεε ε. εεεευτεε.
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Ι)υ Με ιιιευέιειειιτ ιΙυι·ειιιειιτ (ι)

Ι)υιιτ ΙΙ νιΙεἰιιε ω ιιιουΙτ ιΙ.οΙειιτ ;

ΑτΙυιιο @κι Με Ιεε ριειιιεἰτ

Ε «με εεε Ιιυἱε εετιιΡει·ειτΕΛι·οιιάε Ιεε ευ ε €ειιιι (δ)

κι Ιε ευιιεεἱΙΙ εεΙυι οἱ;

Εεε ΜοιιιεΙ εε ευιιτ ιΙ.εετυπιέε

(ὁ) Με )ιιι·ε ετιτἱειε ιι'Ι ευιιτ ειιτιόε.

Η νΙΙεἰιιε (Πει: ε ευ:ι 8ει·Βειιτ

()υε ιιιεινεἱΙΙε ΙΙ εειιΙε €τειιτ ,

()υε ΙΙ Μοὶιιἔιιἱευε ευιιτ :Ιενειιυ:

Ε. ΙΙ νειΙετ ε ιεεΡυιιτΙυ

(ε) ()υε ΙΙΑιιυιιάεΙΙε ΙΙενειτ Ϊεἱτ

ουτε ΙΙ ε”εετεἰειιτ ειιεεἱ ι·ετιειτ ;

Με ε'ΙΙ νυΙεἰτ ευιι ειιιιεεεΙ ει·ειιε

Τεἱ Ρει·υΙε τΙΙι·ειτ Ρυι· νειιε

Ι)υιιτ Ι'Αι·υιι‹ΙεἰΙΙε άεεενιειτ (ή) ,

Ε. Η Μοιιι€ιιεΙε Η ι·ειιιειιι·ειτ (δ).

ῖ0

:ο

(ε) Ι)ευε )οι·ε τοε ΡΙεἱιιε ιιἰ εοιιτ ειιττόε.

(ε) Ουε οΙι'ενοΙτ ΙΙ Αι·οιιάε (ευ.

(ι) Βεευεουρ , ειι ιΙυειιτἱτε.

(ε) Ετ ου'ΙΙ ΙιουεΙιει·οιτ τουτεε Ιεε ουνειτυιεε.

(δ) Ρι·ενειιυε , ενειτΙε.

(ε) Τιοιιιρει·οιτ.

(ό) ΒενιειιιΙιοΙειιτ.



Χ

οι: ιιιιιιιιι οι ιιιιικοιι. 3δι

Ι

Ευ Μι ΡειΠιιετ ιιιιΉο Ϊοῖετ,

Ι.ι,ιιεεόιιτειετ ὁ Ρι·ιιιιιιειει:, ι

@Με ]ειιιιιιιε ΟιεεΙ πι: Ριιιιιιτε·ιι:

(έ) Β ειπε ιἱειιε πιο-Ιοτ ίοι·ΐοι·οιτ.

Η καιει” αιιε: οοετε ΙιειτοΙο :

Ε Η Αι·ιιιιόι-: Η Πι ΐοιο, ¦

(ε) Α5 Μοιεειιιιε Μια τοετ οι.ιιιτει·, ·

81% ίὶετ ειι Ια 8ι·:ιιιοιιο σπιτιου.

Η ΎΉιιἱιιε :ι εεε ιιιιΒιιιε Ἐιιἰπ.,

Εεε Μοἰιιιιιιε Ρι·ιετ ε: Ξι ιιιοττ ττειιι';

Βιιιιιιιιεε οτἰὲτειιτ Ξι ΓΑτοιιάεΙε

@και Ιιιτ ει άιτ ιιιιιΙο ιιονοιο.

(/) Με τοεριιιιτ_: οι) πιο ιιιοιιτι ψ

Ε 'ιο νιιε ιιιοιιτι ειιιτι·οει. (9

3ο

ιιιοιιιι.ιτι.€.

Ραπ· σε ιὶἱ απο εετ ειι εεε:τιι:

Μιιιτιτοε ΐοιπ εετ πανό ὁ άιτ,

[Με ιιιιιιιιτ Πιιιιιο Η ιιιειιτἰι· νοιτ

 

(ά) Νε ιππική: πιει Πε Ιοτ Γει·οι€.

(ε) Ποια :κι ιιιοτιειικ τεοοιιτοι·

- δει Πιτ επι ΜΒΗιισιιο που”.

(/) 8ι ιιι'ειιετ άι: νοιι· οι: )οιι νου: |

Οι· ει: Η ιιιοι! τοπιέ και· καιω.



352 ι>οιιειεε .

Ρυτ εεΙυι Ιιι ιπεπ:ιτ ιι εεΙ:;

Νυε εει8εε Ηυπε πε :ιεντει: ετοιτε

ΡετοΙε ε'εΙε π,εε:ει: νοιτε.

'Ι'ειι ετοι: ιπειιευιι€ε ει: ευιι ευτειιέε ,

οι Ιι ε:ιιτπε ε (<έτειι: ιΙειιιειειε;

δι δε: Ι'Ατυπιιε Ιε νιΙει·ΙΙ

@πι Ιεε Μοι€πιειι ;ρτιε: Ιει1:Ιεπι€ιιυ. Δ

 
· ε-τ

ι

ι ι



ιαπιπ

πι: ιιιιιειε ει: επειτοιε. ι ?ιδδ

εεε»"--ω».α-ων-ωννε.εωνω-.ε-εωεν-ωε.εωεωε-εε ι1"Ω.`ι.π.·-"-.

Β ΑΒ Σ Ε ι.ΧΧΧν.

Σί Βαέε ει! ίί κατ”.

Οι νιιε τεειιπτε επ εεετε εεε..

ί]'ιιπε νιΙειπε ττιιιετ Ροι·ε τιε ε'εετεΙ›Ιε (ε)

θά εεε Βιιι-Ξε 16 Ϊιεπε ειιε ιΙ ίιτεπτ ;

Σι Βιιι-ιε Ρετ τεπειιιι ΙιεεετιιΙΙιτεπτ.

δι τεΡτοιιεΙιὸτεπτ επ νιΙιιιπ ι ·

Σε Βιιπε εετνοιεε ετ ε: Ρειπ (δ) .

@πε Ρετ Ιιιτ ττενειΙ οτ ότι.

Μειε πιεΙεπιειιτ Ιιιτ ε τεπιιιι

ει. €τεπτ Ιιππτε Ιεε τΙειπεπε;

Σι νιΙειπε ει Ιιιτ τΙειπεπάε _ Μ

Ρετ εε εετειτ Ιεε Ρετ (Μ: Ρειτε

Σε Ιιεπε τιε Τεετιιιιοιε ίοι·ε-ττειι·ει

Ι)ιετ Ιι νιΙειιιε νιιε Ιε εειπεετεε

Ε) Ιε πιεειιπ επ επεππΙιτεετεε :

Σι Βιιεΐ ιιιειιτ ε9εετ νέτιτει.;

Ι)ιιπε ε”εετ Ιι νιΙειπι ΡπτΡεπεει ,

 

θ)

(ε)

θ)

Σε διεπει ιΙ'Αιιεε7 , Ι('εε!ίαια ιπ-8° . τσιπ. Ν, Ρ. εεε.

@π'ιιπ Ρε7εεπ τειιτοιτ Ιιοτε ότι τω έτειιΙε, Ιε Ι`ιιτιιιετ

Ρτοι:Ιιιιτ Ρετ εεε Ιιτιεπΐε.

£ετνοιξτε , Με".



δώ( ι>οιἐειιιε

ε: Ίιιτ τεεριιιι: ιεε :ιοτε :ε :τὰἱειι:

(α) Βιειι εε: άτει: :με Ιε πιει! επ ιιιειι:.

ιιποιι.::.ι·τέ..

Ειιεἱ νε: άσε ιιιιιΙνειιε δετεειιι: (ι)

(ό) ε: :ιι:ε )ιιτ νὰ τερτιιε:ιειιι: ”

Βιιιι ειεο: εετνιεε ὰ ευη ΒόΒιιιιτ;

Νε εε ιιτειι: @Με ὰ Γειιιιιιτ ,

Νε :ιεε Με”, ιιε άιι Βιιετεάιιιι (ε) ,
Ούι! :ι ειιε επ ει: ιιιὰἱειιιι ; μ

Βε εοιι ιιιιΉ ιιιειΐε: ε ιιιεερτειι:

Νε Η μια ειιτνειιιτ ιισιειι: ,

(2ειιι: εαπ :τ:ινειΙ νεΙ: τέΡτιιιιετ

Βε 811!! ιιιεΙΐειι: Η ἀεὶ: ιιιειιΒτετ.

 

(τ) δετνἱτειιτ , άοιιιεε:ιιιιιε , οιιντἱει·, εΠιτειι:ι. ι$'ετνιΕ·ιιι·.

(α) Ι)ε Η τεεοιιιΡε:ιεε, :ιεε πάπια.

7ατιωιΜε.

(α) Β: :με :οιι:ε :ε Ριιἱιιε επι ειπα.

6 :ή ω: ιιόεε Ψ3 τε τονειιι:.
Ρ

π



κ

τ

πιι πωπω πε επιασε. 35:ΐ

πι-ω=== ε- ===-Α===υππνοοΑ·-===εεευπωνυκω·ιω`~ι· έε
Χ τ

Ε Α Β Ε Ε Μαιου.

Π:: ία Μοεσαε σε α”αιιε Εέ

Πιτ ε ΜοιιεΙιεε ετ τ.1πε Εε τεποετεπτ (ε)

Ετ επεεπτΙιΙε εε οαττετ:ετεπτ. Ι

Ι.ε Μοιιειιυε τΙἱετ εεε ιπἱεΙε. νεΙεἱτ

Ε αιι'επ τεΙ Ιειι εΙετ Ροεἱτ

· ΙΙ εεΙε πε ε'οεεἱτ νέοἱτ· ,

Ι)εεευι· Ιε Βοἱ ποσα: εόσἱτ·,

Ε αεπτΙιεε Ιἱ Εε ΡυτοΙιεεεἱτ (δ)

 

(τ) Ιεε Εοπτεἱπε , Μ. Π( , απ. ττι. Σα Μοιω|ιε ε: Ια Ιτ'οαι·ιπί.

Λία", Ιἱν. να, (εΙε. Με. Σε 6'οσΙιε ε: ία Μειω|ιε.

ΡΙιεπΙτ. , ΙΙΙι. Ν, (Με. αυτι. Γοπιιιίσα ε: Μα.π.·α.

!ιἰειιι , ΙΙΙ). ΙΙΙ , Μετα: ε: Μαία;

ΕοοΙτιπειτ , τεΙ:ο. κατ. /

Α.ΕεοΡ. , τα.. εοπνττε

.Ατισπ. ΝἱΙεπτ. , ω. :ενια

Ιεε ΠτεπτΙ ά'Αιιεεν . Γαα!ίαια ἱπ-Β" , τσιπ. ιν, τι. 169.

(ε) Ειτε ΜοαεΙτε ετ υπε ΑΙιεἱΙΙε ε'έτειιτ Ρτ·Ιεεε ιἱε αυει·εΙΙε,

εε ττιἱτεπτ ε αΙερατει·. '

(δ) Ετ Ιοτετιαε Ι'ΑΙ›εἱΙΙε , ενοἱτ εΙιετεΙτέ, τεττιεεεε ετ τιε

νεἱΙΙό εστι ιπἱεΙ , οπ Ιε Ιυἱ επΙενοἱτ , μπε οτι Ιε. τιιοἱτ ετ

ῇειοΙτ ποτε εΙε εε τ·ιιεΙιε.

Π. ε3
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(α) Ετ εττεοἰτ ε ττενεἱ1Ιεἰτ

Η οτι: τοΙυε ε ει εετ τυέε

(ό) ΙΙΙ τΙε εε ιιιεἰευιι τοτε-Ιιουτεε τ·

(ε) θεο ετ τιιἰ ουιτιΡειΒιιυιιε ιιιειι€υιιε

Βε τυιι ιιιιεΙ τειιτ ειιιι1 ιιυε νυΙυιιε.

Η Ε.ε τεειιυιιτ , τυ εε ιΙΙτ νεἰτ

Μειε ΙΙ εετ Ιε8Ιετ (ε) ε εενεἱτ

(ζώ ΡΙυε εετ νΙΙε Ιεε )εο πε ευι έ'

@ετ ευ Με Ιἱυε (ευ-πι ειιυι.

διεε Η ίι ειει, νεε Ιὲι τι νεε ,

.Η Ρετ τυιι (ευ Ιιοιιυτ ιι,ετεε.

θεο ευὶ Ρετ Ιε ιιιιειι (ευ: ειιιεε

Ε ιιιουΙτ εΙιἱὲτειιιειιτ Ιιυιιετόε. τ·

 

ι

(τ) Πε τΙιεεουτε ιΙε Ιε ΜουοΙιε ε ΙΑΙιεΙΙΙε τιτουνε ου”οιι

πιο εενοἰτ εκττεἱτε τΙεε τιιεΙ·ιεε Ιε ιυἱεΙ ετ Ιε εἱτε τΙυ'ευ ν ω

εειιτ με», ευ ιιιονειι οι· Ιε (ιιιιιέε, Ι'εεεειιυ τουτ ειιτἱετ.

1/εττ τΙε εΙιεττετ Ιεε τυοΙιεε ιι'ετοΙτ Ρεε ειιεοτε ιιινειιτε; ΙΙ

Πιτ ττουνε τΙειιε Ιε θετἱιιοἱε , ετ ε'εετ θ.ε-Ιε ατυ'ΙΙ ε'εετ τέ

ΡειιιΙυ ευ ΙΙτευεε. νονει ευτ Ιεε ΑΙιεΙΙΙεε Ιεε άϋίέτευτε ττειτέε

οι: ΜειιυεΙ , ΕοιιιΙ.ιετά ,Δ Ι)υεετιιε ιΙε ΒΙειι.8ν , ετα; πιου

ετΙΙτιοιι τΙε Ιε ?ία μονά: έ” ΙΙ'ταπτοί.σ , τοιιι. Η , τι. εοδ-εο7.

(ε) ΡεοιΙε ε ετοιτε.

μ Πιτίαπτε.τ.

(τι) ν Ετ εοιιιτυετοἰτ ετ εττεοΙτ. .

(ε) @εετ Ιιἱειι Ιε νετἰτε Ρτονέε. · (

(ε) Μεεειιιε ιιιιευτ Ροοιιε ιιιειιευοιιε.



εε ιι.ιιιιιι ει: ΡΙΚΑΠΟΕ. ?ιδ7

ι

ΝΩΒλ.Ε.ΠΓέ. 4

εεε εεε :Ια μια: Με"

(έ) @εετ Η ε 18 Βιειι ε-βετιάι.ιιι , -

νεα Ιεε ιιιεἱΠοιιτε ττοΡ εε ἀεττοἰε (ε),

Ε ‹Ιε Ρει·οΙε εε ιιοΒΙοιε; ·

Ρετ €ι·ετι1: ειιεεεει€ Με οοιιτι·εΙιε

Β έειιειιιιε εετ Η ΒιειιιΒ ι:Ιιε

Σε νετἱτέ εε Με .εΐζει:ιε

Βιι ΡΙεἰιιε εεττ ε: Έει·ε πειτε

 

ω) (Σεπτ Ιε Μαι ε ειι εΒειιάοιι.

(ι) Ειι εΒοιιάειισε , εινα: Ρτοΐιιειοιι.

(ε) θ'όΒετε, εεττ ιἰειι Βοι·ιιειι.

(δ) 5οι·τιε·.

' αδ.

ι



3:ΤΗ ι>οιιειι:.ε

1

Ι

 μενει:πεε==Φ====%==================ωνωεε==========:=======ε

Ε” Α Β Β Ε ιΧΧΧν11.

πω: Εε::οια/!εε ι: είε:: .Ϊαἰ.:.

Πι” ΕεευιιΙεε μ: επ ευπ ιι: (ι),

ΜεΙε:ιεε :υ ει ευπ: ιΙ :ιι:.

Ι[Ιπ θειε ο: ευπ πι Ρτεε :.ιε ω:

Α επι ο: :επ ευνεπ: ειιυι.

Η ΕεεοιΙεε εε Ρυτιιεπεε (ε) ,

@πε εε ιπει·ει επνοιτε ;

ε: Ιε :σε ι·ε:μειτε Ρετ:Ιυπ

Β :με οπτ ω: :εεε οτιευπ.

Με:: , ιε:-ιΙ , οει·ι Με: ,

οι: Ρτιε πω· ιπει Ιι τε:μετεπ Η·

θεο , ίε:-εΙε , ουιπειι: ει:: ,

Νε εει ουιπεπ: Ιι Ρτειετει.

Μειπ:ε ίου. εε εοιΙΙιε ευπ πι

Β :ιε εεε θιεεειι εε ιπεΙ:ι

 

(ι) Π:: πω: ε:οι: ε:ιυειιέ :ιεπε εοπ ειτε που: ::ευεε :ιο

ιπεΙε:Ιιε. `

(ε) ΒόΒόειιι:.

(δ) Ιπνι:ε:.-Ιε ε μια Ρουτ πιει.

(ε) τω:: , ::Ιιε:ιεε, :ιε "πω".



κ

ΠΠ ΠΑΙΙΙΒ Σ!!! ΈΠλΠΟΕ·

ικοκ.Π.Π·έ.

Επεἱ να ιἰο Η ίοΙο Βεπτ

Πι ἰι Η πω: ιπέ!Τώτ ειινει11: ,

(α) ννοεΙοτιτ ειΙει· πιετοἰ οτἰει·,

Αἰπι ι1ιιΉΙο νοοἰΙΙεπιτ ειπιειιάει·.

δὅ9

(α) Νε νοεΙετιτ ρω ιπετοἰ οτὶετ

Νε απ: Ιε τΙοΕι1επτ ειππωάεπ

.Δ

«_-νν--τ---ζ- '

ι

υ ι

ι
νι

(ν .

» ι

.

# |

, .. .-κω .

' ι

τ

ι

κ



360 :·οιέειι:ε

   

ΡΑΒ Ε Ε ΕΧΧΧνΙΠ.

Πε: έπί Σε::

Βο: Εεαε (οτε ααα :Με ε'εαεαιι:τετειι:,

ΕΞι ε'εττεε:ατεα:, εἰ ΡεΙιετειι:.,

(α) @ιιε ιιαε Ηαιιε εεε εεε:: ε:ειιά:ε (ε) ,

 

(τ) Εε ?οα:ειιιε, Ιἰν. Χ , (Πι. νι. Ζε Εοιιρ ε! Ζω· Βετέετε.

|άεπι, Ην. ΧΠ, (Μ). ΙΧ. Σε Εσπρ ε: |ε Χειισιτά.

@Με ΐεΒΙε εε: εειιε άοα:ε ιιιιιιεε τιο ΡιΙΡεν , νονει Κι

ίεΒΙε ι.εχιιι: Ποπ Εο.2.° επί /ιπα ρα: σε"πεπ2 ; εΠε ε ιιαειφιε

τερμα: ενεε Ιε ?εΒΙιεα ιιε Σα 6'οπ/Ε.:.€οπ έα Ι(επωά , απαιτε

ετὶ: ει" 7:18 , όσα: Ιε διεπει ά'Ααεεν ε :ιιιειιιε Ιε :τει

ἀαε:ἰοιι, Ι(”αΗίαιια: ἱιι-Βο, :οαι. Ε”, ιι. 383. νονει τιοατ

εε::ε ΜΒΜ, Ιε ιιιειιιε οιιντεεε, :οαι. ιν, Ρ. εο7.

(ε) .1:ειιώ·ε, «ει, τειιεοιι:τετ; εε νει·Ιιε εἱειιἱίἱοἱ: εαεει| ε:

:ει;ιάτε, έεοα:ετ. Πειιε Η (ΠαιιιιΡεΒιιε, ειιιτε ΝοΒετι:-εατ-8εἰιιε

ε: 'Ετονεε , ο:: εε εετ: εοιιιαια1ιειαειι:άα νετΙιε έωαωτ. :Ειπε Η

εἱΒιιἰιἰεε:ἰοα ά,α!!επάΙτ. Ττενετεειι : Ιε μια: ιιε Νοεειι:, )'ν τειι

εοιι:τεΠε τεεενεατ άεε άτοι:ε τεαιιιε, :ιαι ε:οι: εεαΙ; Ιαἰ ενειι:

θειιιιιιι:ιε εε αα'Π ίεἱεοὶ:; Η :ιιε τέΡοιιόι: : .Ι'έεοαπε Μ. ωι:εΙ :ιαι

ω: :ιιε εοιιάαιτε ὰ νιΠειιοι:ε οὐ αοαε ενοιιε εΪΪεὶτε.

7ατίαπ!εε.

(α) Ναε Ειπα ιιε Ιεε οεεε: :ι:ειιότε

θα: Η εε εενειι: Βιει.ι άό:ειισιτε.

` ο

κ
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' .Πι πιο νοΙεἱεεειιτ-ἰΙε Ποπ Ρι·ειιάιο.

Πο άιτ Η ιιιι6, Ε” εεεειιοτιε

Α Μαι Βήτα εε ιιιιε Ροο.τιε .,

Ρετ οοι υυε όιιεειοιιε 1ιεπιι·ιιιι·,

(θ) Ωω· οει5οιιιιε ιι άε ιιιιε μια:Η :Ματσε άάτ: οι· οι ιιιοι·νοΠοε

Δ @Με τιι το! οιιεε πιο οιιιιεεΠεε; Χ°°

111 άιιιιο ἱι υυε Ρι.ιτιοιιιι «Ποτ,

(κι τε ειιι Μαι, ωωιι, ιιιιιετι·οι·.

νει-Μ εεε οικω ἱι Μι €ειιτ εοιειιτ (2)

Δ @οι σεε ιιιι·Βέε οιιοιΙΙειιτ ὁ Ιοιειιτ ,

ΔΙιιιιιεε-ι; ει Μι· :ΜΜΜ

Ε) Ιεε 8ιιι·Βεε επειιιιΙο ιιιειιιι·ιε.

Βιοιι εινα άἰι, οιΠι τεειιυ.ιιτ;

[Μή ειιι οικω που: επι ειιιιτ.

Σε: Μό οιιιΙΙιτειιτ ὁ Ιιιιττὲτοιπ ,

1νωωι νιΙοιιιε Ιεε οεοι·ιθιι·ειιτ μ 2°

Η πω» άσε Εειιε ει Μπιτ ΡειΠό ά

Βιιιι οιιπιμιι€ιιιιιι ιι :ιΡοι!ό;

να, ίιιιτ-Π , οιιιιι Η ιιιιε εεοτιοιιτ ,

Μάι πιω νι.ιο1οιιτ , ὁ Ριε ιιιιε άἱειιτ.

Γ

 

(ό) Βι προ: ιιιιε ιι'αιτ άε ιιιιε Ροοι·.

(ι) Του: Η: ιιιοιιάε σ: μια: άι: πισω.

(α) πω οεε οΙιειιιιμ οὐ Με πιοιεεοιιιιειιτε οοιιΡειιτ Ισ Νεά.

(δ) Οιἰὲτειιτ @Με απ.
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Χ

Νυεττε Ιιιειιΐειε ιιε νεΙτ ιιοἰειιτ

ΡΙυε (τε Ιὶ ιιιειτ νετε εεετε εειιτ.

Πεετιυιτιευτ εΙ Ιιοε τ”εΙυιιε

ει τετυιιε ει ευιιι ιιυε ευΙυιιε

(ε) ΙΙυεε ννοετειιτ ε Ρτυιιιὶεττειιτ

.Ιειιιειε τιε ίει·υιιτ Μειι σε τΙιεττειιτ.4

ττοειιι.τ·τέ.

Πε νειτ-Ιιιιιιι ευνειιτ σ.Ιου ΙΙ'όΙυιι

κι ε ιιιυΙτ Ρετἰτ ά'εουοιειιιι;

(έ) ΙΔ3Ι88θ Ιε Ι›ἰειι ιΙυε ΙΙ ουιιιιιευεε

δε Η τιε νεΙτ ευ εε Ρτεεειιεε

Σε Ιοἱετ ου'ΙΙ ευ νεΙτ ενοιτ (ε),

Α :πεΙ ετυτιιε ευιι εεΡοιτ.

 

(ε) ΙΙ ε'ευ τυτιιειιτ ετ εἰ ε'ειιτυιευτ

.Ιετιιειε τιε (ετυιιτ ΒΙειι εε εΙιειιι.

(ε) ΠεΙειεεε εσυ Κε ΙΙ ευιυειιτ:Ιι.ε.

(τ) Νουε ενοιιε εουτυιυε.

(ε) Σε τέοοιιιΡειιεε, Ιε εεΙειτε οιι'ἱΙ ευ νευτ

τ

:που



οι: ιιιιιιιε1ιιι ιιιι.ιπεε.

ι

ΡΑΒ Σ Ε ΣΧΧΧΙΧ.

Ποπ θοαφίε ε έσα Σεπ

Πα Ηοι·Ριιι ε αιι Σε:: τειιεΙιιετει·ιτ (ε) ,

Ε. ειιεειιΒΙε εε εαττεεἱετειιτ ,

διειιε αιιε εεε Ρετ εοοτάετ ,

Νε Με ι·ειεαιι ε. Ιιἱειι αιι·ιιετ.

(α) Νε ΡατιΙαετιΙ: εε εεετε οεειειιια (δ)

Διει·ειιτ άενεατ Ιε Σιαιι ;

Σε Ρει·οιε Η ατα: αιοαει;τεε

(ε) Ε) Ιε νει·ιτε τεεαιιτέε.

Σἰ Σιαιιε ει" .ρω Η ία

€..ι Οι

Ω::

α”ε====Ένω-====ε====εωεεε====ωεω$σΠ|ΠιυΒιι εαπκαι

 

(ι) Σε ?οτι1ειιιε , Ην. Η , ί'. πι. Σε Σσηι ΡΙαίέουι2 εωπι~ε Ζε

Πειιατά μιι·-άενιιιπ Ζε δίπόιε. .

Ρι1:211τ. , ΠΣ. 1 , ΕΙΣ. Σ. @φαι ε: Ϊὅιῷἰε , ]-ιιέίσε δίπιίο.

' Δι10Ι1. ΝιΒιιιτ. , ίεΒ. κα”. Ι -

(ε) θε άεΙιατ εετ Ιε πιειιιε εμε εεΙαἰ ιἰε Ιε Με Σκια".

(3) Νεειιιιιοἱιιε εε Για ε εει:ιε οεεεειοα ιιιιΉε εε τειιι:Ιιτειιτ

Ρει·-άενειιτ Ιε Σιοα.

7ακιΖιπ2ε.ε. ι

(α) Νε ιιοατεαειιτ μα· ειιεετε τεἱεοιι

(Β) Βτ Γιιεντε και: ι·εεοτιιέε



δω τοιέε1Βε

Κε Η Βια ανοἱτ τοπ έα , Π·

Ε Η θουΡἰκ Ανοἱτ τειὶευη;

Μειἰε Μπιτ ὶ οι έΙο πιεεΡτἱειιπι (ι)

(σ) Αἰτιεἱ οιιπι Η εετεἱτ :ινἱε,

'Για :ώ Η Βοκ :Μιά π1ιεεΡτΞε.

δει ππετιιΞι1τι€πε εετ πιά οοπνετιαυΒΙο

Ε ΡΙυε ι·εεεεπΙο ά1οεε εεωυΒΙο (ε) ,

@πε άιι ΗοτΡἱΙ Ια νότἱτει,

Νυε όΈικ π”επι ᾶοἰτ εεαε ΒΙειπιει.

ποιωτ.ι·ι·ι€.

Αἱτιεἱ άείτ ΗΜ: Η Βυπε δἱτο

Η πε ἀεἰτ με Ϊυἔἰει· Μ: ἀἱτε "Β

δε Η Ηιππε ΦΠ άε Μή τἰοπεπιτ

_ Ιτἱέεππιετιτ ἐι ω. οιιττ: νἰοπτιεπτ.

Νε ἀεἱτ εἰ άενετε Ι”ιιι1 ΡετΙοι·

(Σὲ Πιιιττε Νεο ἀεἱτ-: Ρε80τ, ·

Μὲε ειᾶτὲοἰοτ'‹Ξι ευπ Ροοἱι· `

Β Η τοἴειἰτο τεπιειποἱτ.

 

(ο) 8ἱ οοιτι συ Βου ε:τοἱτ ενἰε;

Φωτ @Μέ :ι Ιε Εειιε πιεεΡτἱε.

(π) Με ρι·οκ:«Βε ἐτοἱτ ωΙΙεταιωτ επιΙπουΕΠ6.

(α) εω›ω , ἐωΒΙἰε , .πιιόί!ίε.

1

`
`
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`νωινωννιυεωυνουνιων-ωνωνιω.-ωωωνυω-ωΜΩΜε5·--εκιΩΔΜνΩΠ τ·0Ω

χ ΜΒΜ Χε.

Π: ία οω.... εξ Δε: 86ου7ία.τ

Ππε ΚΙὲνι·ο νιιΙεΙτ αΙετ

Πι ύ ρειειυτε Ριιετ ττιινοτ; .

868 (ΙΙιοντωι ειΡεΙ:ι ο‹Ι ΙΙ ,

δΙ Ιιιι· Ρι·ι-:Ια ετ άεΐΙουάΙ ,

@σε ΙΙ πο Ιὲεεειεε0ητ Ροκ πιιιτΙτ ,

ΕυεωιΙ:Ιε οά ω: ΒοοΕεε νοιιἰτ ,

Ρετ ΡειτοΙο , πιο μι· ΙΡτεεΙ·θ:1°ε ,

Πεοὶ Μ: ι·ενεπϊετ απάθεια

@Με εΙο Πι ευ. Βοε νοπιιο

Ε. Η Ε” Ιοτ άοιΙσπι νότιο, Μ

Δε (ΙΙ1εντευε νε.ιΙτ. εἰ Ιω· ι·οι.ινει (α)

@ιτε Ι,ι1Ιε υντΙεεεπτ; ὁ ΡειτΙο.

Α τοΙ νοἰι οιιπι Ια (ΙΙ1ΙιΙ:·ντο :ΝεΙτ.

Ε 'ΙΙ'(ΙΙ1οντεΑΧ Η τεεΡυιπάεΞε ,

 

(π) Πι Ιῖοπτειἰπε, ΙΝ. ΙΥ,·ίεΙ›. Μ. Με Σοφα, Ια θἰιὲνπ: ε: Ισ

ΟΙιευτοαιι..

ΑΕεοΡ., ΜΒΜ. 138.

. ΡΙωεάτ. αΡΡοιιιΙ. Βιιωτ. , Ι:ειΒ. ικ3ιπ. Ιΐα·άιω ε: Βιμ”.

Ατιοι:. ΜΙ., ΒΙΙ:. 1.”. -

ζω) ΙΙ Ιεε Ρτἰει τΙ”οιιντΙτ Ια μπω.
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@ιιε Η νοἰι άε επ πιετε οἱ ,

Μεε εαπ εοτε πεεητ εε εοἰεἰ.

(α) νεὶ-ίευ εττὶετε , Γεὶτ-ἰΙ, πω» (π)

“Βἱεπ εειἰ Ιεε τα τι`εε με Με κτιετε.

εε Η (Ππιντἱεκ Ι'ειιετ ειειιεἱΠἱ ,

Βεάειπ εε πιεειιιι τεειιεἰΙΙἰ , Σ·

Μειπἔἰ‹-ἑ Ι'έυετ ε άεννοιπέ. _

. ε

ΜΟΠΔΕΙΤΕ.

Ρετ εε εεετἱε Ιε εεπε (ε)

@Η ιιε ἀοἰε πιώ ειιιιεεὶΙ ετεἱτε,

(θ) Νε Ρει·οΙε :ΙΜ πε εεἰτ νεἰτε. ·

ΡΙιιειιτε εενετπ: εωιεεἱΙΙἰετ

Μεἱε τιιἱτ εοπεειιε τίιπιτ με τπεετἱει^(3) ;

Η ΓόΙιιιι ε Η ιἰεεΙοἱεΙ

])ιιτιεπτ τοιιᾶἰε ειιπεεἰΙ ιἰε Μελ

 

(τ) νοΙευπ·, Ιεπ·τοιι ιὶε Με”.

(α) ασεπ Ρουι· εεΙε ειπε ὶ'ἱ1ινἱτε Πιοι11ιπε άοιιέ τΙ'υιπ εε

Ρι·ἱτ ῇιιετε.

(ε) Με Πε π'οτιτ με ΒεΒἰτπδε άι: Η: (είτε.

Ϊατἰαπω.

(α) να ?επι , ίεἱτ-Π , νε τ'ετι ΐοτε Ιεἱ:·ε.

(ό) Νε ιιιειιεΒοὶ€ηε όάτε Ρο: νοἰτε.

ε

` -

ε



Π!! ΜΑΧΕΣ ΒΒ ἙΒΛΝΟΕ.

ἐἔνἔει
 

ωνκ======:===========εεε

ΓΑΒΕΕ ΧΟΙ.

Ζ)"ιυι Με.σατεοια δ

Οι οιιιιτε ά,ιιιι Μεειιτεοιιι·

@πι Τει·ιε πιεειιτοιτ πιι @ως

Βιιτειιιει·ιτ ιιιιιΙάιετ επι Μεειιι·ε ,

. Και· πε μια μη· πιά εινειιιτιιι·ε

Α Η , σε άἰετ, άι·ειτ ιιιεειιιιει·.

(κι) Μι ΡειτοΙιε άιτ , Με πιει εετει (ε) ,

θεο πε Μ: Ρετ πιει πιιΙε ι·ιετι ,

Τιι πιε Βιετ€5 σε εει-ιιπι Ιιἱειι.

Μεε τιι εε ΡΙειιιιε άε τιιοΙιει·ιε

(θ)διιι· πιει τιιι·πεε τα ίεΙοιιπιε.

36

νεννοιαπωφωνιω---.

ι

ί

Ι

0
(π) Σε (Παπά ά'ΑιιεεΥ, ΓιιΗίαιι.τ· ιιι-8

(α) Μἱιιεε-ιιιοἰ ειι ι·ειιοε.

?ατίαπϊε:.

(α) Μι νει€ε άἱετ Μεειειιιε οπο».

(ό) διιι· πιει τοι·ιιεε Η νΠειιιε

Χ

, Μπι. Ν, Ρ



?ΜΙΒ τοιέετιεε

ιιοικει.ττε.

ΑΙιιει Γιιιιτ Ιἱ ιιυιι-:ΙτοΙτιιτιετ

' ()ειιτ Ι”ετι ερετοοιτ Ιοτ ιιιεετἰετ;

(ε) Εεε ευττεε νυεΙειιτ ειιουυΙ:τετ ,

Ε Ιοτ τιιέΠ”ει. εετ εκ τιιτιιετ.

 

(ε) --έευττυι εἰ νυεΙευτ ειιεουτΙ:ιετ

Ετ σοι· ειιττιιι ιιιεΓΓει εετει·.

 

ι

|

ι τ

τ



ει; ιαιιιιιε. ι:ιε ειιιιι:ειι. :Με

ν-ινωεωΑνυ-ιφεωωεφεωωεωφωνεαφνεε-ωεωωννυαωεω

ΡΑΒΣΕ Χαι.

Πε δα Βι2·|ιε ε£ Με Ρεοπ

Παπ Βιεεε ειιεετιειι; μι (ε)

Πτι ειειι Γοοιι εα,εΙε αιετιε

(ει) (Μπι εε ιιενειι; άεε'(:ιειιε διετιιει·, .~

Ε εεε νειιόοαι·ε α.ιεετιιι·ιιετ;

Βει” Σεα ιΙαε ιι πε Γειιεαιιττεετ
(θ) @ειι εε Γοεειει: ε πιειι€αεετ. ι

ει ειπα ειειειιι: ειιιει Ρει·Ιειιι: ι

ει αιιτ ννεα ατι Ηαια ει·τειιτ ι

Απ: Ρατι:ειτ , εειεττε , Βοαπαιιε

 

(ι) Σε Ροαιειιιε, Εν. νι, ω. ν. .Σε δ'οε|ιε2, Ζε (Με: ε: (ο

δοιπίσσαιι.

[Σε θι·ειιιι ιι'Αιιεε7, Πιό!ίπατ ιιι-80 , Ισια. ιν, ιι. Σ τ”.

· (ε) Σε Βιειιε ιιιετι·ιιιεοιτ και ειι ιια'εΙιε ιιιειιοιτ ενεε εΠε.

(δ) Η Ροιιτοιι: αα επ: , εε Ιιετιτεε ιιεειιω ετ τιεε ει·οεεεε.

Σε ΜΜΜ σα θεια-ειι ετοιτ αιιε ει·οεεε Πεοιιε ε ιθΙε ιιιιει·ι·έε.

Ριπέαπ2εσ.

(α) Κε ιι εε ιιατ εεε Κιειιε 8ετιιει·.

(6) (με πιο Ι'οειιεειετ ετ ιαειιιαε1.

`..
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ϊ

(δ

|

Βιι Μὲπε ιιΡεΙει Η Ρειιιπιε ”

(σ) Βεπιπιπιόει Η. ιπιιἰ οπιιιιε Ηιπππι ω

Επι Βιεεε Η κι πεεΡπιπιάιι

@θα οι! ό.ιιιιτ ΡΙιιε πε άοιε οπότπιοιπ (π)

(έ) Ε. 8ι·:ιι€πιιιπ Ρπινοπ Ριιὲιε :πού

Μὸε οι· ΓεεΒιιπάε Μαι «Μ Ρπὲε

δε το Γεπιοπιπιπποιεε ]:ιπιιὲε

Κε πιο Ιιιι πε εειοεε 8πιπάεπ

Μοι πι'εετιιετ πι” , πει-Π,- «Μπιτ

Π πιο πιι15 νεΙπ Μπι πιιιι πιει;

Πο-Γιιιιτπο μια πιο ειιπι θπιενε.Ι Μ·

Ε” άεεοειιάιιι , ει έεεπ πιιιι‹:Ιιἱει (δ) ,

Ε] πιο πιω νεἱπ· οετ οεππιειιει(ε) ΝεπιΠ , Ιιἱειιιε ΒΧ , πι'ι πι πιοἱειιτ

ω” εε8:ιπάο Ιι:ιπόιέππιειι:

Ι ____Α 

(π) 6'πέπποίη :ιΡΡπ·έπιεπιπιεπ, οπ:ιιπιόπο , πεόουποπ· , πωπω.

(α) Τα τὶοἱε :ινοιπ εππιπιι:π Ρειιπ· πιο Ιιιι.

(δ) θειπειιιτἱι·.

(Δ) Η πι"εετ Ραπ Βεεοιπι άο Η π:π·ώπιόπο.

(δ) (::ιπ:Ι·ιό.

(θ) (]οπιτεπιπ.

(ο) Πεππιειιιάε Ιιιι επιιεΙ οιιοεε Μ.
κ (έ) Ε: άουτ ππι άοιε έπη: Ρεπιπ· πινοιπ·

(ε) Μοπι Βιοιι , πω” ΗΜ , πιο Με εινειπιτ

Μ” 8:ιιπε πιεσε ιιιοΙπ τπ·Διπποπιιεπιτ.

Ο σ

. π

α



πε πι.ιιιιιι »ο ιιιι.ιποιε. 3:ι

δ”ΙΙ να ειιιι (αει: ιιΡΡειτοΙΙΙειιιτΠτι 8ι·ειιιτ πιειΙΙ ει οΙ οΙιΙοίοΙον:ιιιτ (ο)

8ο ΙΙ Ιο ΕΜ νοκ» ιιιιε νοιιιι·

(/) Σο ιιιιιΙ οιι ιιιιττοιιε Μου εοιιτἱι· 5

Με οετ οιιο ιιιιε ιιιιε οιιίιιιιιιιε.

(έ) Πιιιιο ΙΙ τοεΡιιιιτΙἰ ΙΙ Γοοιιιιε , 3°

Νο Γιιιτοἱ Ρ:ιε άονιιιιτ ‹Ιιι'ἰΙ τι·ειΙο,

οιι'οΙο ιινοιιτιιι·ο Κο ε"οτι ειιο

ιποιιιιι.ιτέ.

Επι τέΡι·ιινιοι· εΙΙευΙιιιιιι ειινοτιπ

Ι @ο Ροκ ιιο οι·ιοιιι: ιΙοει ειιι”ΙΙ Ρι·οιιτ ;

Ω.=ιιιτ Ροκ ιιο νο. τ οι·οιι·ο Ιο εειἱιὅο

Οι) Βιινοιιτ οιι Ρι.ιοτ ενώ: άειιιιιιι€ο.

 

π

8

(/) Βιοιιε ειι Ροι·ι·Ιοιιε Ιο :ποπ εοιιιἰι·. κ .

(έ) ει τοεροιιιΙΙ ΙΙ ειοπιε Βιινοιιε.

(λ) ει Ιἰ μπε ο'οεηιιιι· εοιι οετιιιιΙΒο. -

(ι) 5'ΙΙ πω: ηιΡυθιοι· εοιι πο.

(ε) ΙΙιιο ΕΝιιιτΙο ΙιειΒιιοκτο οετ ΡΙοοέο οικου: εε τέτο , ο'οετ

ιΙιτο Ι'οπ: οτ Ια (Μάιο.

(δ) Ετ ιιιιοΙιΙιιο οΙιοεο οειιΙ ιιι'οιι στή".

ΙΙ. Μ(



372 εο:Ξειεε

ΔΛαυυΩν"ΜΟΩΜΒ ναυφωινων-Ανα.ωωωιαΛωυωωι-ιωννα.ωωωικ πκα· να·- νεα

ΡΑΒΒΕ ΧΟΙΙΙ.

Ποπ δοΜεί (π).

Οι ναε τεειιατε ά'αα ΟοτΒεΙ

Κἰ εαεεἱἔαεα: απ εὶεα ΟἱεεΙ;

8ἱ αε ἀενεἰτ πα! Παω ατεαάτε

Κ'Η νοΙεἰετ εαοααΙπ·ει· πε Ρτεαάτε.

8Όκαε νόἰετ Βεεεἰετ ἐι ετεπε (ε),

Ρι·εαι·ε Βεεταα , σα Ρἰεττε 11αεττε,

(α) Παω: ε,ετι ἀεντεἰτ εαΠατε νοΙετ ,

@ε εΠ ιιε Ιε Ραἰετ εαεαπιΒτει·.

δε ]οιι Νε! νοἱ, ΐετ-Π_, Βεἰἱεεἰετ,

Ν'εαττε εεε αιεἰαε τἱεαε ταεαοἱετ (δ) ω

Βοἱ-]οα :πε όαατ1ιιεε τεπαιιετ?

 

(π) Σε οτεαά α'.λαεεΧ, Γαύ!ιΒιισ.τ ἰα-8”, τσιπ. Π”, ρ. 181.

(ε) 5'Η νο7οἱτ απ Βοιαιαε ε'εΒεἱεεετ μπα· τιια1εεεει· ατι Β:λ

τοπ ου ααε Ρἱεττε. .

(δ) Ν)ενοἰτ τἰετι εα1τε εεε ιαεἱαε.

?α»φαω.

(α) ΑΙιεΒοἱε εΙ:ιετ εἱΠοτε εΙετ,

@ΜΙ πιε Ρεαετ Ρκεαάτε , α'εαεοιαΙ›τει·.



.ΒΕ ΜΑΧΙΒ .ΠΕ Ρ'Π.ΑΠΟΒ.

(ό) Η Οοι·ιι ιεειιιιπτ: Ιειε-πιε εετει· (ι),
.Ϊεο πε ιτε άειε πιιε επεεπ8πιει·

Πει: τιι π?επ πε ποιεπι: πιεετιει·νοιε πω· τοι ετ ει ίιιϊε (δ) ,

οι· πει πιεε άοιιτε άε το. νιε;

Α ιπεε πιιτι·εε 0ιεειικ πει,

Α πιιιπ Ροοιιι Μ: ειιάεπιι.

ιιιιοπιπιτέ.

Ρετ εεε: εεεεπΡιε πιιε επ Μπι,

@επι Ηπιπ :ι πιιι·ι·ι ειιπ επιιιπτ

πιω ιε νειτ εειι€ε ει: νει5ιε ,

Σε πάει· επ :ι ιοι:ιπτ ε: Πε;

Α ειιπ ειιπεεει ιε Δω ιεεειει·

Ε Ριιιε Ιεε ειιιτιεε εππεειΙΙιετ.
ι

ω

Π!!

(6) Εἰ Οοι·ιιεπι άιτ: !ει-πιοι ιπ'εειει·.

- νοιε ΡΑποιιτ.

(ι) ι..ειιεεε-πιοι επ περασε.

(α) Αιιειιπεπιεπτ ιιεεοιπ.

(3).νοιε πω: εειιι ετ Διάε-τοι.

απ.

` ια
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εε============2 ν-κ-::2εεε=========== νο·-.===υΏ^-νεανεαΩΜΔ~`·-.

ΡΑΒΒΕ Χοιν.

Βια Βιιέε ετ :Ζεα Σεπ

(ε) Ρειι νιεΙ εεεειιΡΙε ττιιἱε εεετἰτ

Πιιιιι ΥεοΡεε τεουιιτε ετ τΙιτ , έ

Κω Βιιεε ειιττε ευ υιιε Ιειι‹Ιε

Η Η εΙεἱτ ευεττε εε νιειυΙεΠετάει , ει νιτ υιι Εεεε νειιιτ ,

Νε Ροτ τΙεετιιτιιετ τιε ευειιοιτ (3);

 
ι

(τ) Πειιε Ιε ιιιειιυεστιτ ιι° 76ι5 , οεττε τ”εΙ.›Ιε, ἰιιιἱτεε ‹Ιε

ΡιτΙΡεϊ, εετ ἱιιτἰτυΙεε : Παπ .Εεεε ε: ά'τιπ Σου.

[τε ΙΙοιιτεἰιιε, ΙΙν. Π( , (ετ. π. .Σε Ζοιυι ετ Ια θ|ιίεπι

τπαίό,τε.

ΑΕεοτι., (Μ). ται”. @εετ ἐι-Ρευ-Ρτεε Ιε ειι)ετ τΙυ Βι

ΒΙἱευ έα Με ετ ιἰε Ζ'Οιτε , ιιιειιι. ιι” ·μι8.

ΒετΙιετ.ειι , ιοιιι. ΙΙΙ, τι. 53. νονει ευεεἱ Ιει ίεΙιΙε Ποια,

άσε Σε" ε: ἔτι:: 7ί!είπ. '

(ε) (ΙΙιετεΙιετ εε ιιουττιτυτε.

(δ) νονειιτ ου'ιΙ ιιε Ρουνοιτ τετουτυει· ευτ εεε με ιιι εε

εευνετ ευτ.Ιεε «Με , ΙΙ ε'εττετε.

Ϊ/ετἰαπ2ετ.

(α) Βιι εεεειιιιιΙε ττονοιιε εεετιτ

@εε ΕεοΡεε Ιε οοιιτε ει. επ



(ό)

(ε)

ΠΙΣ ΜΑΒΙΕ ΒΕ ΈΙΚΑΝΟΒ.

Επι-πώ Ια ΜΜΕ: ε'ει·τεετιιτ:

Η Εεεε άεπιειπάει Κε εσυ. άιιτ
Ό

ΚΉ εετ.: επι εεΙε Ιειιάε :Με .

Ε Η Πινείιτ Η άεάεηι ιΙυἰ5.

Η Βοιιε τεεΡιιππ: ῇοωι νιιε ΐοϊ (ε)

Τακ: απο 'εε ειι· οι· ειιἰ ιἰε Η
] Ρ :

Ιεε πε ιιἰε πιτειἰε εἱεὶ· εινειιτ ε
Ρ ο

ΡΜ σε νυε ειιἱ εΙει ιιει·επτ.
Ί

Εθ [οι τεἀἰτ @ο τ”ει:·εἰ @Με

Ρετ Με Ιεε Ιἱιιε άε εεε: Ρειϊε.,

Πε πι'εετ' ενἰε, υπ επι επτἰετ:

ΜουΙτ ενοἰε €τεπιτ ἀεεἱττἱει·

Πε τα εΙ1ειι· τιτετιἔἰετ, (ΙΜ εετ εειἱτιε,

Τα πε ιηἱε αιτεΒἰόε άε Ιεἰυε.

Οι· ιιι,εινει , Βάι Η Βιιεε, πανό;

Βἰ νιιε τεειιἱει· , Ρετ εετἰτό ,

σιίευσιιπε τπει·τ:ἰ οι Ρεπάιιιι

Αἱει άε νιιεττε ευη εἰ πιω.
Ρ Β'

Η Επι: Η ιΠτ, (μπι Η Γοϊ,

θεο η'ει·ειἰ ]:Ξι όε τοἱ Μετοἰ,

87 5

:ιο/

ε (ό)

(ε)

Ι.ἰ Εεεε τεεΡοιιτ εε νοε εἱνὶ 2

Τεπτ εοπ1]οιι μέ, οι· εεἱ άε ε

θε πε Ροἰ ωεε-ΐοιιϊτ Μουτ.

Η Σοκ τεεΡοπτ ]ε ι'ειἱ τειΙπιἱε

(ε) .Το νοι1ε ΐιιὶε οικου! :με 3ε ρεεε.

(α) οσε ]ε πε ριιἱε Μ!" ΡΙιιε Ιοἱη.



37δ ι>οιέειιιε

Και· πε τε μπε πινω άιιπει· (π)

Κε ιο τ”επ|νοιε νιΓ ι·'ειΙει·. ~

ω) Βιετ Η Βιιεε τει·πιε πιο τειιιιἱει·

Ροκ-Μπι οιιε Πιο ιιιιιεεε Ρτοἱει· , °°

Βειιιι βἱτε, Ριιι· πιοὶ ετ μα· τοι .

δω· σε τεττι·ε Η οιιε @ο νοι.

Τιιιεε Ιεε Βεετεε πιά Γοι·τιιπτ,

@οι :ιε πω ετ εε νΠεε ειιπτ

(ε) Γει·ιιπι ο Πεκ («Με ιιτιει·ε:

Η Ιω:: Γοειι·ειε επ τεΙ πιιιπιετε.

σ) ?οτε άε Μι Ιειπάε επε:ιπΙε έειι νου.:

' ' ΑιιιΒεάιιι νιεπεπτ επι Ρἱε ἀεὶ :παπι ι

Η Βιιέ5 επ εει: άεεοι· πιιιπτει,

Η Εοιι ω πω. ιιεεόπτει ,

Βεεοπ. ι·επιειιιιτ, ει ιιτεπάι ω”

[ή Βουε Ιενει επ Μπι; εοπ οτι ,

- δι άιιτειιιεπι. :ινεἱτ οι·ιόι _

 

ω) .Το πε οιιἱει· 1ει·ιπε Η Βιιόε ἀἱτ

Ροκ παπι εμε 3'ειἱε Ρο: ω; ἀἱτ

Ππε πιεεεε ετ Πιιιιτε πο: πιώ

δω· σε που.: τει·τι·ε απο @ο νοἰ.

(ε) Ρει·οιιτ ροκ· νοε εεετε μ·οΗΣτε.

Ποτε άε Η Ι.ΔΗΠάθ τω όειιιι επ νο1ιτ

ΕπειιιπΙι!ε ιιιιεοιιεε επι Ρἱέ ι:Ιιι πισω.

(ι) Πει· ιε πε μπε Μποτσια:: άι: ιόΡἰτ.

(ι) ΙΙ ι·εειει επ Με.

.μ



ε

ΒΒ ΕΕΑΠ!!! ΠΕ Ε'Π.ΩΠΒΕ.

@πο ΙΙ Ρειει:πτ Ι επιπ πε

Ε. εΙΙ ειιιΙ Ρτεε σ.Ιπ πιππι: οετοΙοπτ 4

Ετ :ιε νιΙοε τΙ”οτιτπτ ιπειπεΙ.επι: ,

Ιεε Ι.οπ νιτοπτ , εἰ Ι'εεετΙοτεπτ:

Ι)ο τπτεε πειτε Ιεε Ι(Ιεπε ΙιπετεπτΣε Επι: ιιπτ ΡτΙε ο ιΙεεοἱτό ,

ΙΙΙ εΙΙ ει Ιο ΒιιοΙ πρεπε :

ω) ΙΙτετε , (ετ-ΙΙ, Ιποπ εειἱ οι νοΙ

ΜεΙεπιοπτ εε ιιτοΙε τιπτ ιποἰ ;

ΒΙοπ ΡοΙ επτεπιΙτο Ρετ Ιε ετἰ

οπο στι” ι:ιτοιοτε ιΙ”επεπιἰ.

ΙΙΙπΙΙ: οετ ιπ:ινιιΙεο τει ΡτΙετε ,

ΙνΙιιΙτ εεε ιπ:ινιιΙεο τεΙ πιειπΙοτο ,

ΜπΙτ εει: πιεινειΙεο το Ρτοπιπεεεε ,

ΙΙππποε :ποπ π'οϊ Ριοτ πιεεεε.

(ε) δΙτο , επι: ΙΙ Βοπε . Ρετ πιει Ιοἰ

Δ Τοπ ειιιττεεΙ τιτοιειἱ πω· τεΙ .

(Μπι νπε νοΙεΙετεε Ριιτ ιπεΙ ΙΙιΙτο ,

Ιί:ιτ οετοε ίεΙ ο ‹Ιο Ρπτ-ιιΙτε;

377
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θ.

(8) 'Ρτετο , ιΙΙι-ΙΙ , επ ιπιιἰε ΓοΙ

(Ιι) Ρετ ΜΙ , πιο, σε επι ΙΙ Βιιέε

Αππ·εεΙ Ρτἱειὶ ἔι νοεττε οπόε.

(τ) νο7ει επι· πἰἰετιὶ επί ε. ποτε ε.. Ια ΙΙιΙιΙε Μπι.

(ε) Πε ειριιεΙετειιτ Ιεε οΙιὶεπε πε το” ::ϋτόε.



δ78 π· ο έ ε ι ε: ε

(Σ) .Η πε Ροὶ-Βεο Πιετά ενοϊι·

@ιιε @ο νεεααἱεεε αιιεαυ”:ια κατ,

Ραπ· εε ιαεεταετ εἱε παώ ΡΘΙ156τ

σε) Ε. ναε Ιειἱεεἱει· εαιε·Π1οιι1ετ

αοκει.ιτε.

δανεατ νεἰτ-Ϊεα όε παεαιτε ματ,

Ιἰἰ ααἱἀετιτ τατ α εεεἰεατ (ε) ,

(Σ) @ιιε ειιτι·ε ιΙεἱε μα· ει” ΡετΙετ,

Ε Ιω· πιεεεεἱἔε Βἰετι Ροττετ.

8ἰ ΡετοΙεατ Ιε ΡΙαε Ροτ εεε

5ἱ Ιεὶεεεατ ετ οΒΠεατ εεε. . . . .

70

(ἰ) Α νοαε ιιε Ρεαε αιεπ:Μ Με».

ο!) Ετ γω Ιεεεἱει· ε: οαΒΠει·.

(ί) Ω'εαττ'εα ἀοὶε Ροι· ε: Ρε;·Ιει·.

(π) ΑΐΗἱΒετ, αόεοΙει·, £οαι·ταεαπει·, Ιιατεε¦ετ.

(α) @αἱ Ρεαεεατ εαὐει·επιεατ ε Ιεατ εοαιιεἱεεεαοε.

(δ) Ι.ιε Επι άε Μ. :αοτεΙἰι6 πε εε τ1·οανε με άεαε

ιιαεστἰτε.

κ
ε

ο

Ιεε παει



ΒΕ ΜΔΕ!! Β!! Ι.,ΙΙΑΠΒΕ·

ι

π νΩπ.·π =πωω===εεε.===ε==--============ε.==

ΡΑΒΒΕ Χεν.

Σε: 6'οπωιίι”εασε. ι .

εΙιεε

Β'ιιιι Ηοιππιε ?ει εε2τίνα ὰ .σε Ραπω.

πι”

[Μα ”ίαίπ ε! είε .τα Ρεπιππε

Τ . . . , '
(α) τ; ισ νιΙειπε μπει Γεπιε ε ειιιιιιεε

@πι πιοιιιι: εετειτ εππιτειιιιεε. /

Ππ ω Γι.ιι·επι: επεεπιε εΙε
Ι

Ριιι· εκ άι-ιάι.ιιι·ε Ρετ πιι με (ε) ; ι

Η νιιειπε ε εε ?ειπε άιτ

 

(κ) Σε θι·επά ά'Αιιεει, πωπω: ιπ-80, τσιπ. ιν, π. Μι,

ιπετεπά πω: εεειε πω: ετ π ειιιγεπτε εοπτ άειι ιιππετιοπε

άε πωπω μπε επειεπε. Η επ ει άοπιιε Η Ι.Μάιιστιοπ τοπια:

Η , π. 334.

(ε) μπι· ε'ειιιιι8ει· :Ειπε πω: μάτια

παππωω.

(α) ἱ.Ϊπ νιΙειιιε οι ι”εκπε εεροιιει%

επ άιιι·ειιιεπτ ε" τειιοι·ιόε.



38ο υοέεπεε

(ΓιιηιΙυεε π1:ιΙε εΙε εεε εΙι πι: νΙτ

ΗΜ Ρι·έ ίειυΙιἱέ εἰ Ι8ειιιπιεπιτ (π):

(Με τεεΡυπτ ΙπιετΙννεπ1επτ,

ΔΗΜ Ιιι|οά Ιεε Ϊότοεε τταποἰει.

(ό) ΕΜ: ΙΙ νΙΙι:Ιππ Μπι ΙΙΙ ΒιιιοΙοι;

ΑΙΜ. εετ , Εκ Ια Ιΐοπ1ο, τοικΙιι2,

Ι)ιπιο έε:5τ ΙΙ νἰΙεἰηε ἱτοεοιπΤα εε , ίου-ΙΙ , [Με Ρι·υνέο Κ

(ο) Πεετ Ρτό εετ ἐι Ια Βια οορι-ίο :

· Μὲε τα εε εἰ επι€τεεεε ε: ΙοΙε (δ)

σαν:ιητ νεΙε ιηεττε τα ΡεποΙο

[ει π1οΙο νεΙι Β.ιΙτε τεοπΙπάτο

Ρετ :ΙΠΒτεετΙό Ια νοΙε εετεΙππΙτε.

(έ) [ή νΙΙειΙοε Η ὲ-ναΙ 8Ιτέε (ή)

δΙ ΙΙ ει Ι:ι Ισπ8ιιο οιιΡέο,

ΡιιΙε άεωειτιάει Ιι”εινὶε ΙΙ Πι

ΒΙΟ

(&) Ε: οΙΙ ι·εεΡοιπ εἱι:ιε εετ ΙΙιιιΙιΙει

ΑΙππ θ: , ἀἱεΩ Ια ΒΙΠΕ , ΙοικΙιιι.

(σ)` οοεπε ΙιετΒε Πι ὲι ΙΙιιιο οοιιΡέο.

(«Ο ΟΙΙ Ι'ει ὲι Ισ τσκ: 8Ιτέε

Ετ Ια Ιεπι€ιω ΙΙ ει οοΡέε.

(ε) Αιιοιιιι ΡΜ εἰ όΒειΙεπιετιτ ίειιιοΙιέ.

(α) Μἱε επι οοΙ€πο.

(δ) δΙ τιιἐοΙππιΙε ετ εἰ ΪοΙΙε.

(Δ) Με Ρομαιι ει Ιστό εεε ίεπιπιιο Ρετ τοπο ετ
Ιειπἔυε. Ό

ΙιιΙ ε ι:οιιρέ Ια



(ε)

(ί)

(ε)

ΒΕ ΜΔΕ!! ·ΒΕ ΡΧΑΝΟΒ.

Ε (μ'εΙ επ ενοἱτ επιεπάιι?

δε Η Ρτει (ιι αἱ (ω: ίειιεπἰει (π)

Η ε'ἰΙ ίπ ο(ἰ ίοι·εεε ττειπεΒἱεε Ρ

Μι νἱεΙΙε πε ο( εε εΠει·
Ρ Ρ Ρ

Α. εεε ἀεὶ: Η τἱετἑι τποππεττετ
Ρ )

(2ιι'ειε (ο(εεε Γενεἰτ-Βππι ττεπεπὶό

@πε (επι πε Γενεἱτ με ίεπεπἱό.

π(οπΛ1.1·τέ.

Ρετ εεε: εεεειπΡΙε νοε) ιππεττει·

Βἰεπ Ιε μια: Ρεπ ειινεπτ- Ρι·πνει·

δε Ρο:: ΡειτοΙε ιιπε ίοΙὶε,

Ε( ειιπτε νἱεπτ (με εεπε Η άἱε,

Η ?οσε με) Με εμε ε”επ απο

Πι ίι εετ Βὶεπ (με ε'εετ Η Ρίτε.

τω( εε 1πεπειιπΒε τπεττε ειπαμε,

Νιιε με) ίετεΠ: (μ ω( τεἱεεπτ.

.·.-`
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( .

Δ
|

Ξο

(ε)

ο (1')

(ε)

Οπ έ( Έοι·εεε εετοἱΙ: τπ·επεΙπει.

Ε( Ιιε (απο πε Ι'ενοἰτ εεἰε.

Οι.ιε (Λεω (με (ἱἰετ ιιπε ίοΗε,

Ε: οικω νἱεπτ (μἰ υπ εεπε (ἰἱε,

Νε Ι'επ ετοἱτ σε (πω: ε'επ εῖτε.
,

μ) 8ἱ Ιε με ενοἰτ ότε ('εποπό που τ.ιπε (απ: , επ εἰ Μ;;

ε'ετοἱτ εετνἱ (Ιε Ϊοτεεε.
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ωνωωωα=====·ε============ΜΛΛ==========ε===επ::===::====παω

ν

ΡΑΒΒΕ Μινι.

Ζα!7°6 άοα Ρ”ιΐείτι.ι· Θ! είε .κι Γαιπε.

οι”

Β'ιιτι Παοκ: πιο αυσιϊ πω: Ριυπε Σεπε?ιετεεεεβ

(α) Β'ιιιι νιΙειπ ειιπτε @οι ενώ:

Ππε Γειτπε Ιεε ιιιιιΙτ ει·επιειτ (ε) ;

@οι εΙ εει;ειτ πιιιΙτ ίεΙεπεεεε (δ)

 

(π) [Δι Γοπτεἱπε , Ην. ΠΙ, πι). χ”. Ζα)Έπιπιε πισέε.

Εεε Ιιιπιιιοιἰοιιε ιἰιι επενοΙιει· οι: Η Τοιιτ-Εειιιοι·)· ιι ει”

ίἱΠεε. νο)·ει Αοσἀἐιιιἰε ιἱεε ἱπεειὶριἱοπε , ιοιιι. ΧΧ, Μιθ

ιιιοἱι·ε μι· (.Η)·Ιιιε.

Με θι·ειιιά ά“Αιιση, Γα!:Ιίαια ἱιι-8° , τοπι. Η , ιι. 33ο ;

τσιπ. ιν, π. ιθι. ι

(α) (3ι·ιιι€ποιτ.

β) Πει· εΠε ἐιοἱτ Γιιιιεεε , ιπέο!ιειιιτε ε: Ιιιιι·Βιιειιεε.

7/ατίαπ:σ.ι·.

(α) Ποπ Ιιοπιιε οοπτε ιιιιι ενώ:

Πιιε !”ειιιε τιιιε ιιιοΙι ιιιιοἱι,

θα: οΙο εειοἱι πιοιιΙτ ιειιοετεεεε

Πε ιπιιΙε μια: ίεΙειιειιεε.



οι: παμπ:: υ1:οκ.ιποκ. δ8'.ὅ

Πο πιπειἘο Ραπ ο ττἱΙιοτοεεο.

Αὶτιοἰ ονἱτιΙ: Ψ;ιο_Ροτ υπ @τ

Μοιιοἱτ οοε Ηιιπιοε οτι ΜΒΜ;

α Πιιτιο Ρτοἰὲτοπι οἰΙ ου νΠώτι

(ό) οπο Ιω· άοιιηοοτ οοτνοἰεο οτ Ροἰιπ (ι)

ΒιιτπΙιιοε ριιττοὶοπιι-ὶΙο πιἰοκ ιιντοτ (ο) ;

Α ω ?απο Με Μονο ειΙοτ ο·

Ετ Ιιιἰ Ρτοἰοι· 14ο 101· άουτιοετ

@οτ Ρὶε 5οτοἱτ εΉ ἰ :Πειετ.

(Η Πω ἑι Η Γοπιο Ρτοἱό ,

Ριήσ Η “το οι: ο ουτιεοἰΙΙἰό

@ο εοε δἰτοο με ιι,οΙ νοΙοἱτ.
Πμπο ΧτοεΡιιοἀἰτ εΙυο Ιοιιτ ᾶιπποἰτ

Μοἰε 8οιτάώεεοιπ ιΙιιΉ που ω"

Νο πιο ι1ποιήοοτ , πιο πιο Βοιιετ; ο

Οι· οΙειἱεεοτιτ ΒιιιοΜοτ Ιω· μοι

Πο Ιιιτ Ριιττοτοἰτ οοεοι. ο)

ΠΠ έοπι οΙοτοτιτ Ιἰοοπιοτιτ (3) ,

Πο -Ιοε ειιὶτ Ιιειετἱννοτποητ ,

νίειτιάο οτ Βοἰντο Ιω· Ρυττει ο

Χ

(6) @Με Μπι· «ΜΜΜ οι μήτε οτ νἰη

δ'οι1 Ροττοἰοιπ-ἱΙε ιηἰοκ ΙοΒοτοτ.

(τ) Πο Η Βὶοτο οτ :Η Ροἶτι.

(α) ΤιονειἱΙΙοτ εινα: μι” :Με ποΙο.

(δ) 1οχοιιεοιποπτ. '

ο
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()αε 1Μειω !'αἱεεεπτ !εε τσνει.

ΑπεεπΒ!ε αεεἰεττεπτ εια ιπεπε!ετ ,

(ε) Ρεπεει , ΐετ-ε!ε , ‹!'εεΡ!σἰτἰετ (π)

δ! !ει·ιιπε πω, ω! εεε Βεκαπε ,

Ε ετεπτ πιατα :ματ πιιε !”ειναπε.

Φωτ ε!ε να: εαπ $επεπαι· Πε

Μσα!τ οι !ε ειπα· α!εττε ετ ΠΜ;

!)ε εαπ Βιιτοπ εε ττεετ εττἰετε (α) ,

Π!! Μ. εἰνΞ νετε Ια τἱνἱὸτε.

Τεπτ εαπ: ε!ε εε ττεὶετ επ-εαε ,

(ό) Ε: ε! ε'επ ω ι!ε Ρ!αε επ ΡΙαε ,

ΤεπΙ: Κε !! Ρἱετ. !! εεεειΡο.

Επι !”εἱ8αε ε!1ἰετ, ε! εί!απε!ε (δ)

Ε! δετ)αιι; εαἰ!!ἱτεπτ/εΡτὸε (ή)

Α-νει! !”ε!ννε !ιεατεπτ εάεε (δ)

Ρατ Η :ειπα σα”ε! πε Ρεεεεετ;

Ε! ‹Ιιιε Η Πει πε !”επΡαττεετ.

Ι..! νἰ!εἱπ !αι· :ι εεετὶό

 

(ε) Ρεπεει , ι!!εϊ-ε!ε , θα πεετἰετ.

> (ά) Ετ ε!! Η εα!τ σε Ρ!αε επ Ρ!αε.

(ε) !)ε Νεα ταινε!!!ει·.

(ε) Ε!!ε εε πατε α'εαΡτεε σε εσπ παπί επι Ε! εαινιτ ‹!α

εστό ι.!ε Η ι!ν!ει·ε.

(δ) Ε!!ε ισιπ!αι ε!επε !"εεια σα ε!!ε επίσπεα

(Δ) Εεε σαντἰετε εσατατεπτ ειρτεε.

(δ), δια· !ε ε!πιπιπ ἰ!ε εσατεπτ εια-τ!εεεσαε ε!ε !'επάτσιτ σα

ε!!ε ετσ!τ τσιπΒόε.
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(ε) @πιι πε ειιπτ ιπιε ιιιεπ εΙε:

Ποιιτι·ειπιιπτ ιε ειινιεπτ-ιι ειιιει·ιε (ι)ι

@πε ει, Ιε ιιοιι·ιιπτ ιιιειι ιι·ονει·ιε;
Σ Σε , ιε ιιιιιει·επτ , ει ιει·ιιπτ ιιιεπ

'Σεπτ ει·τ-επειιπιτε τιιι:ε ι·ιειι. Χ

Α-νει ι”ειειε π,εετ Ρεε εισέε

Πιιππε !ε τεάιιι· εετ τιιι·πόε ,

Α εε :ποπ πε πετ-εΙε ιπιε

(]ε εεε πε νοΙι Γειτε ε εε νιε. 5°

 

(ε) Ωπι πε εε εεπτ πιιε Βιεπ Με,

(ιοπικε ι'εινε ιε άενει πιιει·τε;

Σε ιε ροι·ι·ει. τι·ονετ ιι τετιιε

Σε ιε πιιιεεπτ ει άιι·επτ Βιεπ

Ωιιε οοιιτι·εετοιτ τεπτ ε τσιπ ιιιεπ.

Διιττε νει·ειοιι.

Μ ιε πεσει , ει ΐετει ιιιεπ ,

(2ιι'ειε επ επεοπτιε τοιιτε ι·ιεπ.

Ωιι'ενει ι'ιειινε ε'εετ ενειέε

Οοπτι·ε ιε πιάσει· εετ πιοπτέε.

απ: πω: πε Μπιτ Ειπε έι εε ω:

Α. εε πιοττ πε ίιετ-ειε πιιε.

(ι) Η ω» Ιε ειιειεΙιει· επ ι·επιοπτειιι: , εε π'εετ «με Η πιι

"Με ΡΟΠΙ'Ι'θΖ Η! Π'0ΠνθΚ'.

ε



Β8δ νοιέει:ιε

παοιι.τ1.1τέ.

ΔΙΙΙ5Ι ΜΜΜ, ΡΙαεαι· εεττίνοατ (π)

νοκ Ιατ $εΙΒιται·, Μπιτ ειπα ΙΙ νἰνεατ;

Νε ναοΙεατ ετινοΙτ πιο εεπτἰτ ·

0ιιοΙε απο:: Ιαι· σου Ρεατ ανεαἱτ,

(/) Εοτ τἱοΙιε558 τιποτε α νἱναατ;

@αυτ ΙΙ. εε ναατ αΡοτοΙ1εναατ ,

Ε. ε”ΙΙ Μαι· τατΠε :Ιι παιΙΤτεΙουτ,

ΙΙ έεα νεαΒοατ ΡΙαε εεΡτεπτεατ.

 

(χ) Ευ: ι·Ιοτε τἱεπαεατ εκατ.

θα Νεα

Σουι· νεα τἱοαεατ ιΙ'οτ-εα-ενεατ.

(π) ΠΙερατεατ, ααστεΙΙεπτ, οοαττετΙσπτ.



πεπεπιεπετε.ΑΝοε. δ8δ

παωεννωωι κωεωω-~νεΦΜΩΜΔΔΩΔΔΠΛκΩΩκΩΩΩΔΛΜΔΔ""κΨΩΟΦΩωω`ωωιω»

ΙΙ'ΑΒΒΕ Χ(1ν11.

Πω( Ζ.ι”ευτε ε: έσα δε”

Ππε Πεντεε νΙτ υπ Πει( εετεἱε (π)

δεε εοτπεε Ρι·Ιετ ε Δεεεει·(Ιετ ,

ΜπΙτ ΙΙ εεπΙε Ι3εΙε εε τεετε;

ΡΙπε εε τὶπτ νΙπ(με ππΙε Ι1εετε ,

οιιεπτ ειιττεεἰ π,εετεἰτ (:οτπιιι ,

Ε. (μ'ΙΙ εετεἱτ εἰ ΡοΙ σώνει.

Α Ιε Ι)ἰνεεεε εΙε ΡεΙΙετ (δ),

δὶ ΙΙ ειιππεπεε ε (Ιετπεπ(Ιει·

Ρι.ιι·-εοΙ πε ΙΙοτεΙ Ιπππετε ,

Β (Ιε εοτ·πεε εἱ ετυτπε Π'

()ιππε ΙΙ ()ει·ε Ι('ΙΙ οτ νέπ.

Ρε Ι)εετΙπόε ε τεεΡιιπ(Ιιι :

(α) Τεἰε τοΙ, ('ετ-εΙε , Ιεἰ εετει· ,

 

(π) Με θπεπ(Ι (Ι'Απεε5( , ΓαόΖάιιια· ὶπ-8", ποιπ. Ν, Ρ.'195.

(ε) ΒεΡοεει·, (Ιεκπεπτει· επ Επεσε, Με”.

(3) Με ιπεπιιεετἱτε (Ιοππεπτ Ροιιι· Ιεςοπ , Ια Βο.πιπέε, Ισ

διιμιιιάε σε δμιιιιἰε. '

7”ατίαπΣε.ι·.

(α) νεε (Μ, (ΙΙετ-εΙε , Ιεἱ εετει·.

Π. ε ὅ

Ύ
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'Το πεε Ριιι·ι·ειεε Βιινει·ιιει· (ι) ;

ει ίετιιι Βιεπ , Η Η ι·εειιιιιιι.

Βιιιιι επι οοι·ιιεεεΙ οιιιεΗι-ιιιιιιιι (α) ,

Μιιιε ιιεε Ροοιι ιιιιε Ροι·ιει· ,

(6) Νε πε ιιοοἰι ι τοι Μα;

Ωω· ΡΙιιε εινεἰι ιιΉ ιιε όόιιει

Ε”. ιιιιΈι επι Βι·ειιιι:Ιιιι· _ιιΪεειειιι (δ).

ιιοιι.ιι.ιι·έ.)
_ο'. .(.

ΡΜ· εεει εεεειιιιΡΙε ννοεΙ ιιιιιειι·ει·

(σ) Ωιιε Η ιιιιιιε ιιιιιιιε ει Η :νει

(έ) νιιεΙεπι ιιιι-ιιιι·ε ιι·οΡ ειινειιιει·,

Ε ει εε νιιεΙεπι εειιιιιιοιει·ι

'Ι'ειπι ειιΡτειιιιεπι Επι· Ιοτ ιιειι·ιιι€ε

@πε Μι· ιιοιιιιι· ιιιι·ιιε ιι ιιιιιιιιιι€ε.
. .μ

το

(ό) απ· πε ειινοἰι άιι τοι ιιΙει·.

(σ) Εἰ ι·σπνοί2ο.τ.

(έ) ?'αιιι, απ. .

(ι) Το πε Ροιιι·ι·οιε επ ω" καφε.. ι

(α) Αιι-άεεειιε ιιε Η ιέιε.

(3) οιι'ιΙ πε ι:οπνειιοιι.

υ

ει"

ν
ω
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`ο ο ω·ι π "·νΩ`νΩ===νω-ι======νυω================== "οο"
 3Ομμο ο

ΡΑΝ. Χον111.

Ποιι θσιι)υΣε εδώ ιύιζέ ()ἰιἄ:°(ι)¦

ΠΝ ΗοτΡὶΙὲ ο ιιπ Οοο οιΙοι·οπτ σ

(α) Ρωτώ υπ οΙιο.π1Ρ; εἰ ριιτ·ΡεΙΙοτοπΙ

Οοο ΙΙ 5οι·οΙοιπ οιιιοΡΑΙ8ουη ;

Βιιτιο έοοεουΒΙοτοπτ ω: 1ω1)υε$ωΠ.
κ .ι

Σο @πιο ειι θουι·ΡΙΙ τΙοπτοπιιΙει

Ρετ εΙυΙο:ι οτι€ἱοπε 88 τΙοίΐουάτο (ο)

Γ·
ομ

:Α

ΙΙ εοτιππ οπττομ·Ιε ;

Η (ΙοιιΡΙκ Η ι·ο5Ριιτιτ : οπιἱε,

` [Με οτι€ἱιπε επί-Βοο φωτ, Ιου οτοΙ ,

(ό) ΙΙΙ ΡΙεήπι πιο οπο οπού ού. ιι1οΙ; Η

Μοε ῇο πο νοἱΙΙ Ιο απ: ιινι·Ιι·

Ι)οοΙ (με οἰΙ (Ιοἱνοτιτ ΐειΙΙΙΙι·.

 

(π) ΕΔ ΙΙ'οπωΙοο , Εν. π:: , ΜΒ. κ”. Σο Ολα: ο2 Ϊο πωπω.

(α) Ρετ· ι1ιιοΙΙοο τυπο ΙΙ Ροιιι·τοΙτ εε σ.Ιόΐοπάτο ι1ι1ειικΙ Πο

.ποτοΙοπτ παιτ1ιι6ε , Ρό11τουΙΥΙ8.

. ?αι·ι2ιπ:ο.0.

(α) Ροππἱ πι: αποφ εο Ρσι·ΡεποΙδτοπί.

(Α) ο" ρΙοἰπο Βοποο οτι οΙ"ο πιώ Ι

Μοἱο μπι πιο νοοΙ Ιο Βοιιοο ονι·Ιι·.

ο5.
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Ε! Πει τεεΡαπτ πω· !›ι·ἱετ εεττπαπ

(ε) Ναε πε εαιπτπεε τπἰε εοππαἱπἔπαπ (τ)

@ετ εεε πε εε! (οτε ε'απ επε;!π

Πε εενεπτ !)!επ ταἰτ πι! νε!ε!π.

τε π ἱ! ναπτ εἱπεεἰ Ρε!!επτ

Πειτε Ππἱεπε νὶτεπτ νεπἱι· εαι·επτ,

' τα Ποι·Ρ!!ι νετε !ε @να ε'εεετἱε :

Οι· ετ-)σα τπεετ!ετ σε τ'εϊε Π

Ε! Παει τεεπιιπτ εἱ π)αε τοἰ, ,

Με !τ'απ επ8ἰ8 , ἰ! εετ στ! πιώ,

!)απτ εε!!! !ἰ Παει εστ !,εεΡἰπε (3) ;
Π Ε! Κὶεπ εεεε!εεπτ μα· !,εεαα!πε

!.ε ΗστΡ!!, εε! ναπτ τ!εεε!τεπτ,

(έ) Ε! Πει Η εεετἰε τπαἰπτεπεπτ:

ΠοτπΡα!πε , τετ-Π , ππτ-εε! τ”α!›!ἱεε ,

Ραπ-σο! τπτ ταπ εεε πε όεε!!εε ,

Τα !!εεΡετ,ετιεε ττοΡ !απ€ετπεπτ,

Ε! Π!πεπ τε !αιετεπτ άαι·εκπεπτ,

ισ

3ο

Χ

(ε) Νοε πε εετοπε μπε εοπιπα!δασπ.

(ό) Εἰ επωτ ε εεετ!έ τεπτ ,

ΠοιπΡει!πε, όἰετ-ἰ! , Ρωτώ τ'σ!τ!ἱεε

@αε τετ τοπ εεπε τστ πε άεεΡ!!εε.

(τ) Νοαε πε πσανσπε με ετι·ε εοτπΡε8πσπε.

(ι) .!'ε! Βεεσἰπ ι!ε τοπ εεεσατε.

(δ) Ιεε σποτ ώστε πατε εαπ· απ ΜΒ".

1

% |
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Ρετ-επι π-εε τιιπ εεε άεεΡιοιε?

θεο ι,ει , εεε , τι·σΡ εεΡετ€πιε ,

Οι· τε ει ιιιεπ, πιιιι επιειειε ι

'Σεπ εεπι επειειι€ εε ιοιι ι'ενειε,

@πε εειι άοπτ με πιει Ρεπεε Ριειιιε;

.ιε τε νει άέιιντε άε Ρειπε.

Βιειι πιε εειε,;ιειτ ιι Πει, ιπειπιιτει·

Βε που. Ιεε με οι ειιπτετ.

Δω” εετ ετειπε ιι (ιοΕιιι

.ιε-εοιτ-ιι οιιιπτεε πει· εεε Δε.

ιιιοπει.ι·ι·ιι.

Βιι Μεπτι-ιοι· ενιεπτ ει!ινεπτ

(ε) Η Ρετοιι-ιι τειεπεπιειι:ιεπτ ,

@πε Ριιετ ιι $ει€εε επιι·εριεπάτε

επι νειτ ε εε Ρει·οιε επτεπάιε.

(/) Βιι Ιοιει Πιιπιε εετ ιπιειε ει·έι.ιε

Ππε Ιιετοιε ει: επτεπάιιε

Ε Ριιιε Ριοιιτε επ ιιπ 8ι·επτ με:

@πε πεπιιιιεε ιι Μεπτιειτεε Επι.

ΑΒ

(ε) 'Σεπτ Ρετειιτ-ιι ι·ειεπειιιεπιεπτ.

σ) Μειε άι.ι Ιοιει εεε πιιιι νεπι.ιε.



δω;» υοι-Ξει:ιε

|
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τ ΡΑΒ .ΕΕ ΧΟΙΧ

Β'ιω [σας ὁ εί'ιοι δοιιΖωτ

Π;; @με εε8αττΙα.αι·μΠαΙαα (τ)

ΚΙ ααεΙΙΙεΙτ τΙοεο; ατι (βαἰεεαα

ν Ιὶαἰαεἱωι εΙαατ ναΙεΙτ εαπ αΙε Ιθτο ;

Η Ι.εαε μιτΙει, πιο εε ροη(·:1:ο.

ΜαΙτ το νοΙ , ΐετ-ΙΙ, ττανεΙΙΙΙοτ

(τι) Μειἱιπ παπι οαΙΙΙΙ1· ὁ ρατοΙιοοἱοι·.Πι πω] ἱοττ ταΙεατΙτο τα παοειιαε;

Παω: ΙΙ τεεΡαπάΙ Ιο ΟοαΙααε : ~

β) δανιέατ το νοἰ ΒτεΒἱε οιιοΙΙΙΙ:·

Αἰηἔαἰακ ὁ Ματοπε τετεαΙι· ; Η

δε· Νεα Μ. τιόοατ ανειιιοΙοι ,

 

(π) Πα παπά τοΒ·σττΙα ω: ΡΙΒοοα φα, μπΣε αΙ'αα Ι›αΙεεοα ,

ΜπίαεεοΙτ τΙεε ΡετΙτεε ΙπωιοΙ1Θε μεσα: απ· μια αἱτΙ.

(α) ΜΜΜ πιαιωια τ:αεΙΙΙΙτ ετ οΙιεπ:Ικι·; ακα Ροαι· ααα

του Ι:ειΙ.ατεαοα α'εα ειπα με μια αετέαΙ3Ι6.

Ι/ατίαπτε.κ.

(α) ()αεΙΙΙΙι· ππεἰπιἰπ οι ροτοΙιειεεΙα.

(6) Ετ Ισ: το Με , Ι”οτ-Π , οαεΙΙΙΙικ

, π

Ν



Π!! Μ.ΑΙΙΙΒ ΒΕ ΡΙΙΑΝ(ΙΒ.

Νε μπε ι·Ι(:εε , πε ΡΙπε πτἰεἰεπ.

ε( ο ε ε π. ι ω.

Αἰπεἱ νετ-ΙΙ (Ιεε ΒόΒόεπτε ,

[)εε Εεἰτοπε ε (Ιεε ΤτἰοΙιόεπτε.,

@επι ΙΙ εππΒΙεπτ επττιιΙ ενοΙτ ;

ΜοπΙ8: επ Ριιετ-ο(π επνεπτ νόοὶτ

@ή π,επ εππτ μετά. ε(πεπ(Ι(·Ξ

Τοια-)οπτε νἶνεἱὶτ επ Ρονπετε.

----τ-----

δρ(
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νε-κωπκυππΛῶΩλι©ἔ- -.Ω·-κασε"κ1===-ΛΛ·ψ" ..ιι:.ΟΡΞι!
ιιι!

Ιι4
:ι

ι!

ΡΑΒΕΕ Ο

[ιιε απ: ,ίσια Ποια.

Πι” ι·ιεεε ι·ιι.ιιπε νοιειι ιιιει·

. Οιιιι·ε ιιπε ιπιιι·εε ειιιινει·εει· (ι) ;

(α) Α ι)ιειι μια φαι ιιε ιιι.ιιιιει (ε)

κι ειιιινετε ιιι·ειι ιε ιιιεπειει,

Νε νοιειι ειιει·εε ιιεπιιιι·ει·.

@επι ειιι·ιειε νοιι ι·ειιιι·πει·

Α ι)ιιιε Ρι·οιι-ι. ιιοιι ι·ενεπιι·

@Πι πει ιεεειιει πεεπι Ρόι·ιι·.

Αιιιι ιιιι'ιι εε πιει ιιΡει·οέιιτ ,

Πειιεπι ιιι πιει· ε'εει επιιιιιιιιι (δ) ω

Μ Ιιοι·ε Ριιιι ι)ιειι ιιιι,ιι ιιιιιιιιι .ιι ιειιε

 

(ι) δε ι·ειιιιι·ε ιιιιιιε ιιιι ειιιιι·ε μι”. .

ιι μια Βιειι ιιε ιε ιιέιοιιιιιει· ιιιι ιιιιπ8ει· ε: ιιε ω εοπ

ιιιιιι·ε ειιιιι ει ειιιιΕ

(δ) ιι ιι'εει ειιιιιει·ιιιιέ.

(Δ) ιι μια ι)ιειι ιιε ιε εοιιιιιιἰι·ε :ιι ιει·ι·ε.

7αι·ιΖιπιε.ι.

(οι) Α Με" μια ιΙωιι ιι ιπειιεει

Α κανετε , ιιιι'ιι ιιε σ;ιοιιιεει.



οι: ΜΑΚΙΒ οι τιιιιιιτ:1.ι. δ93

(ό) Νο Η νοΙτ ειιιιτο οοεο ι:Ιιιοιτο.

Οιιιιι ΡΙιιε οιιπιπιειιιοο ο οτιοι· Κ

Ε ΡΙυε ειιε ειι πιά Ρετ πιοτ;

@Μπιτ Η νιτ «ιιπ-ι Βοιιε πιο Γοεοιτ

Μι Ρτοιοτο ΕΠ τοιΙιιοι·οἱτ , +

$ὶ @Μι τοἰτο πιο Ροτ νοτιιι· , ' (

ΠΜ Η ειιιΉ Βια: ειιιι ΡΙόεἱτ.

ο ΑΡτοε οοετ πιθτ τοετ ιιττἰνει ,

οι ο Η νοΙι ο άοειται. ' °"

ι κ

ιιποιι.Δι.ι·ι·ιέ. `

Η 5ειΒοε ἀοἰτ τοειιοΒιοιιιοτιτ (ι) -( ·

Ρτἱοι· ὲι Πἰοιι οιιιιιιροτοιιτ ι

οπο άο Ιιιἱ Βιοοειιιι ΡΙέεἱι·; Ι

Πο σο Η μια: €ι·ειιιτ Ιιἰοιι νοιιἱι·.

Πει· ιιιἱοΧ ιιοτ [Ποπ εμε Η οετιιοτ,

χ οπο εοε οποτε οιιἰ ο:ιι·ι8ο οτ ποσοι.

 

(ό) Ν'ειιττο απο πιο Η νἱΗ ιιιιοξιο.

(π) ΒειἱεοιιιιιιΒΙοιιιο:ιτ , απο τιιἰεοιι .



39ή ι>σι!ειπε

π ====π===εεε·υ-~πακι===€==ε===έξεα===εωση==ε===ακυπ===:πε:==
 

ΡΑΒΕΕ Π!.

Ποτε Π(τενα|ίε:· ε! :ΗΜ υίεί Ποιπε (τ).

Β'απ Π!ιενε!ἰετ νοε! ε! εαπτει·,

(α) Ε μα· εεεειπΡ!ε ι·ετπεπΒτε1·

Κ! απ ν!ε! Παπ! επεαπέτε !!ι

ΕπεετπΒ!ε στ! Ι! ε'εεαπΡε!ἔπε ,

Ρατ εε τ1αε τπα!τ !ε ν!τ !)πεα!!τε (ει)

Ε αα'επ τπε!πτ Πα :νεα «Μ.

Ι..! να!ε!τ εαπεε!! ι!επαιπέ!ει·

Βπ απε! τε!τε Ραττε!τ ε!ει·

(θ) @αεπτ !! !πε!ετπεε τ!επ π'ενε!τ (δ).

Ε. !! ν!!ε!πε !! 1·εεΡοαπε!τ "

 

(τ) Με Παππά ά'Ααεεν, [ώ!ιατε.2: !π-8", τσιπ. ιν, π. ι8δ.

(π) Ρει·εε απ!! εσππατ ειτε εετ ασπαιτε ενσ!τ πεπεπε:

τετεπα , ετ επί!! ενσ!τ νσ)πεεε ρεπτ!επτ ιετ!εωεμ.

(3) @πε πω! πε !ε πασα αεπε !'επάτο!τ ο!! !! εαπ.

”ιτίιυπεε.

(α) Ρετ εεεετπΡ!ε ετ τ!ειποαεττετ.

(6) @πε εετ!!· πε εε πσσ!τ ε!!!

Ετ !! Ια·οι!σιπ !! τεεπσπά!.



00

ε.ΒΕ ΜΑΧΙΙ.Σ ΒΕ ?ΚΑΠΠΕ

(2ιιιεπ Η Δειτε νοιετ ειιιινετεετ

Οίι Ιε θειιτ ιε πεπιεπτ ειιιετ.

Ε εε Ιεε , τετ-ιι , πε ιε ττιιιε ?

Ποπεειιιει πιει :πιει μια ιοιι ιιιιιε

Αιετ ε εειπτπετ ιιιπε-τειιιΡε,

ε) Σι Ρτοάιιιπ τεειιιιπτ Ρετ ετεπτ εεπε,

νε άιιπο , τετ-ιι, επ ιπε αει

Οιι €επε ειεπτ Ρεοτ άε τει.

Ε εε τεττε πε ιιιιιε ττιινετ

Π Ι'πιπ πε πιε νοειιε άιιτετΡ °°°

Βιιπτιιιεε ιι τεειιιιπάι ιι νιειι ιιιιιιι,

νε Πι πιι με πε τε άιιτε ΗπιπΕ εε ιεο πε ιε ιιιιιε Με

@πιει Ρετ: ιτει πειτε τειιιτ?

νε Η πιι πιι! ιιιιιπε πε νοιεε (ε) ,

@πε πιιε πε εεεε οιι πιι εοιεε.

τα ο ιι ε τ. ι τ

Ρετ εεετ εεεεπιιιε νι.ιε νειιιτ εειιιιιπάτε

 

(ε) 6.111 ιι τεειιοπάι Ρετ €τειιτ εειιε.

(ι)ιΑιιει ειστε οτι ι'οπ πε νοιιε ει·ειπάτε πω.

(ε) Βεπάει-νοπε άοιιε άιιιιε ιε ρεεε σε νοιιε πε ττοιινετεε

Ρετεοππε , ετ σε νοιιε εετει τω ειπε Ρετεοπιιε πε πωπω

ττοιινετε.

ι

ο
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ι κ

(ό) @α'ειιει ἀεΙτ-ΙΙειι ἑι ?τα τεεΡαιιτΙι·ε;

· @αἱ ΡΙαε ΡειτοΙΙε Με Η πιο α:ΙεΙτ

ει οι εανειιτ Ιεε πιο ναάτειτ 3°

 

(έ) @αε εἰ τΙοἰτ-οιι έι ΐοΙ τεεροαόι·ε.

- (κ) ΙΙ ειιτειιτΙ ειιανειιτ εε τιιι'ΙΙ ιιε νοαόιοΙτ με.

αξ

Ι



πι: ιιιιιιιιππιππΑποιι. δε”

Ι

======εεε`.-Α=ε====ωωε============εεε===εεεω”εεε==5εεε===

ΜΒειε ειι..

Πα σε”, έ:: Μαίετ ε( (ίε ία δοατί:.

εΙἰεε

Ρα 6:18 (εἰ εε-πε2 πεεειιε.

Πι” (Με εόοἰτ (Ιεεεπι· επ ίσια

(α) (Η: 8ι)ιεΜέ ενεἰτ αιιε μπι·

νἱι Ιε ΜοιιεΙιετ ε. Ιε διιιι: (ι);

δἰ Ιεε εΡεΙε Ρετ Ι.›ὶειικ (ΙΙ:,

Ριιἱε (Πει: (με Ιειιτ ενεε(με (π,

Ε) (με ιπεΙ (:ιιπεεΙΙΙ πω: ει·ειι ,

@πε εε ΒεπεΞειιπ π'ενεὶεπτ:

Ε Ιεε διιι·Ι: Ιἰ ι·εεΡοππεἰεπτ (ε) )

Οιι`εεεε: νιιεΙεπτ-ΙΙ πιἰει( ..Με

@πε (Ιεεοπε εεε ιιπ8Ιεε_νεπἱι·. Η

 

(ι) ΜοιιΜε2, Ιε Μιιεετεεπε , εοτιε (:Ιε ραπ (ει. Μια πω·

με”, ειι Ρειιτ-ετι·ε Ιε ΜιιΙοτ.

(ε) με ι·όΡοπ(ΙΙ:επΕ.

Ριπίαπ:ε.(.

(π) Οεὶιἱέ Ι οι ιι·εειοιιιε μ”.
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Εεε διιι·ιι ε”ειιιιιι·πεπι ιιιιιιιιι

Ε ιε Ποια ιεε νει επειιιιιιειιιιι (ι);

Βιι ια ποιοι εε ειιιιι· ίιειιιεει (ε)

Μιειι ι νιιειειιι εειι·ε ιιιιιειεετ.

Π ιιιιιιιιι ι Ροι·ι·ιιιιι ιιοι·ειεειι· δ)

Ριιι· εε Βέπειειιιιιι οιι·, .

ει ιιιι”ιι ιιε Ριιιεεεπι ιιιι· νέοιι·

@ιιε οι! ιειιι··όνειιιιιιε ι·ειιιιιποιι(4).

Μπιτ ει·ιειπειιι επι ιιέπειειιπ

Επι· ει ιε ιιεπεπι ιι ιειιιιι.

ιιιοπιιι.ι·ι·ιι.

Μι· εεει εεεειιιιιιε νιιε ιιενιεε

Νοε πε εειιειι ιιιειι·ε·ειι ιιιειιεε

Πε εειι οιιι πιει ιιινειιιι λετε :

Βειιιι·πει· ιιειι επ ιιιιιιιε·ιει·ι·ει

θι

(ι) Εεε Ροιιι·ειιιι νινειιιειιι.

(ε) Βιιεε εε εοιιι ιιιεεεεε ειιιιιε ιιιι ιι·οιι ιιε ια ιιιιιι·ειιιιε.

(δ) $οι·ιιι·, ε.ι·Επ.·

(ή) ι)ειιιειιι·ει·.



οι: ιιπ.ιπιππι πιο ππιιιινοτ. 399

.`-σΩ νωεωφιωεω-ωνο»«Άπωω« ·8·ι·κ νωπ ι.ιωωνωννι-.~ω-ρω-ΑΛ οποιον-κο φως

ΓΑ·ΒΙ.Β (ΠΠ.

.Β'ιιπιο Ρηπιικο-οτ· ώφαι Θέίίηοι Ι

Πα π: Γειπιπο πιο εέοἰτ μι ,

Βονιιπιπ ειιπι ννιε επ οεἔοπ·‹ἰο (π)

(Μπιουτ επι θέπιπιο €ππιποἰτ,

Ε οιπππι επι νιοπιππο, ΡοιπποΒοοοιτΜοιιΙτ εο ππονοἰΙΙοτ τυπο πω;

(α) Α Η ΡπιτΜ μι· 8π·πιπιτ πιππιιππ·.

ΒοΙο, ποπ-οι , Ιοοεοπι .οετοπ·

_ Κο το πιο νοοΙΙοε μια Επ·πιτπ:οπ·;

Οπιεουπι πω· :ο όποιοι. ϊπ·ιιπιιοιιτι

ΡΙπιππι€πιο ιππιο Βππ·πιπιοΙιο ο Μπιουτ '°°

Επι θόΙππιο Η ποεΡιππιάἱ

Κο άπο πι? να , πΙιι”ειπ-]ο 019

οιπἱᾶοε-τιι «πιο ]'πιπιπι ποιοι: τπιπι Μέ

 

(π) Επί.: Ροπ·το , οπιτποο , ωπίπωι ᾶ'οὶι ιο πιο! Επιπϋπίσπ

(α) οπιοι·ο!ιοπι πιο πιοιππ·π·πτιππο.

(δ) Α νοττο νοΙοπιτό. `

κιπ·ίαπΙο.τ.

(πι) Π:: Ι'πιιιοΙπι μι· €Νπι0π.



όσο πεπεπε

Κε εοα ειπε β! ται-!αι·ε αεε Ρ

Νειπ!!, πω!! , τετ !α Πε!!πε ,

δε ‹!ενεπτ πιε! εετε!τ !ε ιπ!πεΤαι-!ατε Ρ!ει!πε , β πε !ετ·ο!ε

Νε πω· εε πε ιπε τετἔετσ!ε ,

@πε πε τΙαεε!εεε ται-]αι·ε ρ!αε ,

δε!απε Με! πετατ·ε ετ :πππ αε.

ιαοπΔιτ·ι·ιέ.

Ρετ· εεεεπιπ!ε ναε νεα!τ πιαεττει·

@ιιε Ρ!αεατε 8επι Ραόεπτ ττανει·

Μειπ!ει·ε επ εε στά!! απτ πιεετ!ετ

Με !! πε Ραεεπτ Ρθδ επεπε!ει·,

[ε. πεται·ε ετ !εαι· αεει€ε,

Τοαι-!πι·ε εν!νε επ !εαι· εαι·ει8ε.

Με

(τ) δειτε σε ιπεεαπε ε!ε εαΡετε!τε ποια· !εε ει·ει!ιιε ετ Εισαι·

!εε !!αα!ι!εε.



/

οι 1κ.ιιιιι: :Με τιιΑΝ‹:::. :ζω

 

ΠΟΝΠΕΠΒΙΟΝ.

Αν Βιιεκτιεπιτ εΙε σεετ οεοτἰι(ι).

Και Βοπιειπι :ή :απτά ω; ἀἰτ, - έ | ;

Με τιιικτιετώ μη· τεττιεπιΒτπιιποε ; ἐκ

Μετἰε :ή παπι , εἰ ειιἱ άο Γτειιιηοε. Ϊ

Ριιοτ Βἱοπ οειτο Με (]Ιοτ·ε Ρ)ιιευτ

δἰ Ρτειιτεἰειιτ εοτ ειιε πιιιτι ΜΒΜ;

Νο νοἰΙ Ιω πω ω: Ιυἱ Με :Πο

(Η αντε πιώ ε1ιή εεὶ ιιΒΙἰε. Ψ

Ραπ· επιπιτ Η σωστο ΜΗ11ωιΠω (α) ,
ι Μ; ΡΙυε νεἰΙΙειτιτ εΙε οε·ετ το7:ιιιτπε ,

Μ”ετιττετιιἰε ‹ῖε οε-:ετ Ηντε ΐεἰι·ε

Ε εΙε ΓΑη8Ιοἱι επι Βοπι:ιτι ττοἱτοΥεορετ πΡεΙιιιιε σε Ιἱντε

ΩιιΉ ττεινοΉΙει στ: δε: εεοτἱι·ε ;

Βο (ΗΜ επι ΜΜΜ Η: τυτικι.

Η τοἰε Ηεπτἱε ςιιὶ ωοιιΙτ Πωσ. (ή)

Με τπιη5Ιεπι Ριιἱε επι ΕτιἔΙεἱι

  

Σ.

(τ) Βτι τοτιτιἱπεπτ σετ οιινι·ε8ε.

(ει) Με αστεια: θιιἰΙΙιιιιπιιε ΕοπΒιιο-ΒΡόε.

(3) Πε Η ιτικὶιιἱτο άε ΓειΙιΒΙοἱ5 ετι Γι·ιιιιςοἱε.

Ά) 1707” Ίο ᾶΒεετταΦἱοπ ω» Μιπἱε , τσιπ. Ι", μ.

ωΠ. ώ Μ)



Απ: ι=οιέειιιε οι ιαιιιιε οι: ιια.ιιποιε.

`
.

Ε. @ο Ι”:ιἰ ι·ιιιιό επ Ρι·ειτιεεΙε

ει εαπι έεΙΙ τι·ανειι Ρτειιιἱὲτε`ιιιειιτ.

Οι· Ρι·ιε Ξι Ι)ιειι οιιιιιἰροτετιτ ε·

@αε τεΙ οεανι·ε :τιε Ιειὶετ ετιΡτειιτΙτε ,

Αντιιιτ (με Ραιεεε ΙΙειιιιε τειιτΙτε. Κ

[ια-εαπ οτι Ρειι·ειιΙΙι τατ ιΙτεΙτ κ

Ι)Ιτεε απιεπι Ιεε Ι)εαε ΙΙοττι·εΙτ. `

ι

-τ--τ-ε

Χ

κ



ωωωι.-ε)εννιωΔενωνπωυψωαεωΑ.εωω.ωωωφεεεεεωωνω- μ-νε ` 'Ω α·ι εαπ.

ΝΟΤΙ(]Ε ι

δΠΒ

ΕΕ ΡΠΒ(ΙΑΤΟΙΒΕ

ΠΕ

δΑΙΝΤ··ΡΑΤΒΙ(ΙΕ.

-ξ--με-μ_.

[πι (εΙ1Ιε (Ιιι Ριιτ8ετοιτε (Ιε δειιιΕ-Ρεττιοε ,

ειιινεπτ Ιεε εενεπτε Ι)οΙΙεπ(ΙΙειεε) Ρτἱτ πειε

εεπεε νετε Ιε εοιπιπειιεε(πεπτ (Ιιι ΧΙΙΒ εἰεεΙε,

ετ Πιτ Ι”οιιντε8ε (ΙΙιιπ πιοιπε ποιπιπε Ηεπτι (τ).

Ι)ειιι( ειιττεε τεΙ(ειειιι( Απέ;Ιοίε επι: εεεΙεπιεπτ

(Ιεοτιτ Ιεε εετόπιοπΙεε (μι ενοἰεπτ Ιιειι (Ιεπε

Ιε εενετπε (Ιε Ι,ΙτΙεπ(Ιε. Ποπ εετ Ιε ιποἰπε

(Ιε δεΙττεγ (μΙ (Η Ιιοπιπιεἔε (Ιε εοπ ττενειΙ

Υ

ε ΙεΙεΙ›ε (Ιε εοπ ιποιιεετετε, Πειτε εετ πι:

 

ω:: .ιαπε2οτιυπ. Με): .πιπαί Ρκι2τί(·ί2.
κ`

απ(
`./

ε:

Μ).



Ζωή Νοι·ιε1ι.

ιτιοιιιε ιιε ιιοι·ιιιε ιιε (Μι-Μια, ιιειιιε ιε τιιιειιε

ιιε Βεπειιειτε. θε ιιετιιιει· εε ιιοιιιιιιοιι .Το

εειιπ ει ίιοι·ιεεοιι νει·ε ιιι επι ιιιι Με ειέ-:ειεΕεε ιιειιιι ιιει·ιιιει·ε ιειιιεε ι:ιιιιιε εε ιι·οιινειιι

εοιινειιι ιιιιπε ιεε Βιειιιιεε ιιε1ιοιωιιΙυεεΠτι ιι·οιινειι·ε Αιι8ιο-Νοι·ιιιειιιι , επι ιιε εε

ιιοιιιιιιε Ρεε , ιπειε ιιιιι ειοιι εοιιιειιιΡοι·:ιιιι

ιιε Μειι·ιε , ε'εει ειιιΡει·ε ιιιι ειι)ει ιιε εεοοιιιε

ει Γε ιιιιε επ νει·ε ιι·ειιεοιε ιιε θι·επτι

ιι'Αιιεεγ Γε ιι·:.ιάιιιι επ Ριοεε (Δ) ιι”ειΡι·εε

ιε νει·ειοιι ιιε Μει·ιε.

θε Ροειιιε :ι εε ιιεριιιε ιιιιε ειι νει·ε ειπ

 

(ι) Οα!αίοόπιε είε: πιαπισ.ιει·ίιε άι: (ζ'απιόί.4· , π. εεε.

(ε) δειτε ιιιιιιε ιι ειε ιιάοριέε ιιιιι· ι'ιιιειοι·ιειι Μειιιιειι

Ρειιε εοιιε ι'ειιιιιέε ι 153. ()ιι ιει που” εεειειιιειιι ιιιιιιε

ιιιιειιιιιεε ιιι·όνιειι·εε ιιιιειειιε , Ριιιε ιιιιιιε ιε ι·οιιιιιιι ιιε

ΒιιέΜπ-Μειεαι”π , ιειιιιει ωι ιιει·ιιε ιιε ιιι Βιιιιιοιιιειιιιε

ιιιειιε. .

(3) Μειι. ΙειΉίο2|ιέεπε ΙΙιιτΖέἰἐκε, π" ε7?›. (ιειιε νει·

ειοιι επι ι·ειιΓει·ιιιε ιι-Ρειι-ριεε 70ο νει·ε , π”εκιειε 1ιοιιιι

ιιιιι·ιιιι Ιεε ιιιιιιιιιεει·ιιε ιιε ια ιιιιιιιοιιιειιιιε ιιιι Βοι.

Οι) Πιωίαιω ιπ-8", ιοιιι. Ν, π. ει.



'

ι ΝΟΤΙΟΕ. ο Ζποδ

διοιε , οοιιε ιο τιτπο πιθωαππο ππίίο.π (π) , α

οαιιεο πιιι ιιπ-3ποε ππιπι πιοεπτοπιπι πιπιπιο ια ΐατπιοιιεο

π:ανοππιο πιο Ρατπ·οπι πιο ιΊτιαπιπιο. Χ

Ποτ Οτναίπιο ππιπο ιεε ππιαπιιιεοπιτε π1°ΔΠΒιθω πιο

αΡΡοιιοπιτ Οιτοπι, Ονεπ, Επυοπ, Οννοίτι, Πωσ: ,

οετ ππιοοειπο Υναιπι, Με πιο τοι Πι·ιοπι , ι”ιππι

πιοε ναοεαιικ πιο τοι Δπ·τιιιιπ·, οτ Ειπα πιοε Ιιιι1ε

ναιιιαπιτε οιιοναιιοπο πιο ια ΤαΒιο-Βοπιπιο , πιοπιτ

πιοτπ·ο οοιοιιτο (ιιιπ·οοτιοπιο-πιο-Τπογοε α πιππιο

ιεε ανοπιτυποε πιαπιε ιο ποπιιαπι πιο διιοναίποτ

πια Ποπ (ο) , εαπιο οοΡοπιπιαπιτ Ραπ·ιοπ· πιο εοπι

νογαΒο οπι Βιιίοπ οτ οπι Ραπαπιιε. Π

Σο Ριππ·Βατοιπ·ο πιο Βαιπιτ-Ρατπ·ιοο , Πιτ αιπιει

πιοππιπιπό , Ρατοο ππιπο οοιππι πιιιι ιο ινιειτοιτ οπι

οοι·τοιτ Ριιπ·86 πιο εοε Ρπόπιιιοε. (Σο τποιι οτοιτ

α πιοιπκ ιιοιιοε πιο Ι)πιπι€αι , πιαπιε ιιπιο Ροτιτο

ιιπ: οιτιποο αιι ππιιιιοιι πιιιιιι ιαπι απο ιοτπιπο ιο

ι)οπ·8.

 

(π) Β26Ιίο2|ιοοπο δο2τοπίέπο , (]αιιΒιιια Α. Π. νομο

Βιτοπιιι, .4πποἰοπτ οπἔἰοἰΜ πιοτπ·ίαι! π·οπιαποοέσ, τοπιι. ΙΙΙ,

πι. 225.

(α) Μαη. πιο τοι, ι”οπιπιο πιο Παππού , πι" η, ο!πΜ 69,

οτ απιπ:ιοπι τοπιπιο πι" 7δ3δ-5. ι

ι



ω; ποτιοα ·.

!

Με (πιιε Λ!επειπσι·ε νι οισσππε εε σεε

τι·ιιετ!σπ ; Ηειιι·! ναι ε”ετ:ιπτ @πειτε σε τε

ε!!εε ι·στπε!πε , !ε ί!τ εοιπ!α!ει· επ Ρει·τ!ε; ετ

επτ!π, δει:σαεε Ν! ιιε!ιενει !!σαντεΒε σε !”απ

σε εεε πιεσεεεεεεατε. Περειισεπτ !εε αισιο

!!σαεε σα Ρεινε στα τοιι)σατε εοπεει·νε απε

επιασε σένοτ!σπ ποια· εε !!εα , ετ ν νσπτ επ
εστεεπ Ρε!ει·ιπ:ιετε. Ι τ

Β!επ πε ι·εεεειπ!›!ε Ρ!ιιε ε !ει σεεεεπτε σΈ

πετ-ε εαπ επί-εεε, στα: Μι σεεεεπτε σ)Υνε!π :τα

Ρατε:ιτο!τε. _Πεε σειικ εστσέε σα ν ι·επεοπττε

σεε Ι.!ιπ!εεε , απ Τ:ιττειι·ε , απ Ε!νεεε. Να!

σσατε (με !ε τπο!πε ειατεαι· σε!! πιιε σεπε

νιι·δ!!ε 1°ισεε σε εε τ!ετ!σπ ετσα!!! :στ :Μαμά

!εε ίει!ι!εε σε !”επτ!σα!τε ε εε τε!!ες!σπ.

; @αε!σιιεε ειινε π τε, ετ Ρει·τ!εα!!ει·ειπειιτ ν!(ετ·

!ιαι·τοπ, οπτΡτετεπσιι σιιε σε νον.τιε;ε σ!!

πεε ετα:: ειι!ει·ε π!ετσ!τ σα”ιιπε ει!!εί.ιιιτ!ε σε

!`ιπ!τ!ετ!σπ εαπ πινετει·εε σ”!!!εαε!ε.

[ιεε έΡι·εανεε Ρει·ι!!εαεεε ειπε σενο!τ ειι!ιιι·

!”!π!τ!ε , εε τετι·σανεπτ εειι!επιεπτ σειπε !ε

Ριιι·δετσ!ι·ε σε δε!πτ-Ρετι·!εε.

5ειπε ι·ε)ετετ επτ!ει·εππειιτ εεττε σΡ!π!σπ ,

Ι δ

`



| κ

Χ ν

ο

Νοτιεε. ή”

[ε Οτειπά-ά'Αιιεεγ Ρετιεε (με Η άεεεήΡτ)οτι

(Π: ΜΜΜ (Ν: ΤτοΡἱιεεἰιιε :ι εετνἰ άε ιτιοόεΙε

:ἑι Γειυτειιτ (Μ ττιογεπ εεε , Ροιπ· εοιπΡεεει·

Η είεεπε.ΡΡουτ ειπτετ :ΗΜ Γκε ετ άεπιε

Γευττε , Η ΪεΙΙοὶτ έ] ΡτεΡει·ει· Ρετ όεε Ριιτὶ

ίὶεετἰοηε ετ Ρετ· άεε Ριάεπτεε; σε γ ετοἰτ εεε

ἀυἱτ άε πιεπιε Ρετ ε!εε Ρτέιτεε. Ει1Βιι ευ:ιπά

οιι ευ ετοἰτ εοττἰ , Η ίεΠοἰτ εετἰτε τοιιτ εε

ειι'οι1 εννοἰτ νυ οιι επιτειιάιι , ετ εεε ἀἐΡοεἰ

τἰοτιε ότεἱεητ Ρτεεἰειιεειιιειπ εοπεετνεεε όειοε

Ιε τεππΡΙε. Β

Η εετ ὲι Ρτόειιπιετ· εεε Ιε πποἱιιε ι-ιυ(ΙυεΙ σε

ἀοὶτ Η ἀεεετἰΡτἰοε όιι ΡυτΒειτοἱτε ‹ἰε ΜΜΕ

Ρειττἰεε , επειτα Ρτὶε Ιε ίοπιάε όε εεε ἰἀέε όει1ε

ΓουντεΒε εΙε Ρειιεεπἰεε; ειιΉ :ποτε επιΡτυετε

ὶι νἰηὅὶΙε όε εΙυοΙ επιπΒε!-Πτ επ δεύου; Ρυἰε

Η ειπε ΡτοΒτε άε εε ειι'Η Με ττοιινό ε!ιει

Ιεε άειικ όετἰνεὶπε όε Ι”ειητἰειιἰτε , Ροιιε γ

εοιιότε εεε Ι1ἰετοἰτε εειΡειΒΙε άε όοιιι1ετ .α

80Ι1 οιιντεἔε υυε ΜΝ όπιππΜεΙυε, ετ Ιε

ι·επότε ΡΙυε ἰτιτετεεεαπτ μα· Ιε ιι1ετνεἱΙΙειι:ε

ι1ιιΉ Υ ε ἰπιττοἀυὶτ.

Μειτἱε Ρτόνἰειιτ ειι'εΙΙε ει ττεάιΜ; εε Ροϋπιε

ε) Πι Ρτἰειεε ά,υτι Ι1οπποε Ρι·υάειπ ετ εει8ε ,

ὸοιπ εΠε ε τεειι όεε Βἱειιἴεὶτε. Μ: Ρειι όε.

Γ



τω: ΝΟΤΙΟΕ.

Π

τΙετιιιΙε «με ποιιε :ινοπε ειιτ Ιτι Με Ρτιτεε τΙε

εεττε ίειπιπε ΙΙΙαεττε, πε ρετιπετ με ότι πιου

ποιτ τΙεεοαντιτ Ιε ποιπ ιΙε Ι:ι Ιιετεοππε ε Ιε

τιιιεΙΙε εΙΙε τι ἴεἰτ εετ ΙιοιπιπιειΒε; επι νοιτ εεα

Ιετιιειιτ Ρετ Ιε τΙεΙιατ ότι Ροέτε, τια,εΙΙε ετοιτ

:ια πιοπιΙιτε (π: εεε Ρτοτεετεατε ετ Ι'απι τΙε εεε

2ΠΠΙ8. ι

θειατιετ ιΙε Μετ2 , :ιατεατ ά'ιιπ Ροειπε ιπ

τιταΙε: ίΊιπαέπε ότι ιποικίε (ι) πω; ππιεπτιοπ

τΙεε ιπετνειΙΙεε ότι Ρατεειτοιι·ε ιΙε 8:ιιπτ-Ρει

πιω (ε); ΙΙ επ εοιιποιττε Ιε εεττ ιΙε εειιιπ

επι πινοιεπτεπττεΡτιε τΙ”7· σΙεεεεπότε ετ επι

 

(π) ΒίωίοΜε:9πε εἰα Και”, πι”. πιο 7532. , 7δ95 ετ

7989 1 ιΙε Ι'τιποΙεπ ΙΙοπτΙε; Μ. π' 18 , Π. , π” δ, Μπα:

τιε Ι'έ8Ιἱεε πε Ρπτἰε. τη. ΖΙΙοτίεεε επ:: ιιιαπιω·επίτε, τοπιε

ν; Ώ!ο.ι.ιαίτε ιἰε ία Ζαπ6πιε Πειιιαπε, τσιπ. Η , πι. 781.

('εταίοέπε αΙε Ια ?α!!ιετε, τσιπ. Ι”, πι. θα, ετ τσιπ. Π,

πο 2721. .

(α) Ιεε Ροετε ε'εηιτἰι:ιιε επ εεε :ποτε :

Βπ ΙτΙτιππΙε ει εετ απ Ι.εαε

Κε _Ιατ ετ παΙτ πιττ εαπιε τεαε , .

Κ'αππ ιιιιεΙε Ιε Ρατέειτοτε

$εΙπι-Ρετιιι, ε εετ τεαε επεοτε

Μ



ΠΟΤΙΟΕ. £ιο9

ανοιοτιτ ειι Η: Βοτιιιοιιι· ιΓετι εοι·τιι·. Η εετ·βι

Ρτόειιιιιει· (μια θιιιιτἰετ άε Μετι ιι”εινοιτ ειι

οιιιιε οοιιιιοιεεειτιοι-: :Με οτιθιιιιιιικ ΜΒΜ» Ρυ

ΒΙἱόε›Ρειτ Με πιοιιιεε άι: ΒειΙΙ:τογ, Ηει·ιι·ι ετ

.ΤοεεεΠιι , ιιιιιει (μια τΙεε ττιιάιιοτιοιιε Πεπι

ςοιεεε όιι ιτου.νεττο ειιιοιι7ιαιε· ετ άι» Ματια

Ι):ιιιε τουε Ιεε. οιιε , οοιτε ιἰετιιἰὲτο νει·ειοιι

 

Κε οι Ξ νιιιιι: ειιΚιιιιοε μη:

κι πιο :πιεσε Μαι ι·ερειιτιιιιι ,

Τ:ιιιτοετ εετ πικάπ ὁ Ρει·άιιι,

Κ'ιιιιι σε εει. Ε'ι!ρει: άενειιιιι.

ειι εετ οποία ὁ τερειιιειιι

ει και ὁ Ρεεεε ιιιοι” ιιιτιιιειιι, `

Ε. ιι”εηιι.ιι·Βε άε εεε ΡόοΙιἰὸι ;

Κιιιιτ μι” ειι ιι , ΡΙιιε Η εετ 8τἰει.

κι άι: ι:εΙ Ιἱιι ι·ενειιιιι εετ

ΝιιΙο πάει” @πιώ :ιο Η ΡΙειιτ

Ευ σαιτ εἰὲοΙο, ιιςῇιιιιιὸε» 3ιιτ

. Νε πάτε ιιιὲε 9 πιώ:: ειι ΡΙιιτ;

Ε Βόιιιἰεεειιτ Με ιιιειι$ Η ειιιιτ

Ε Η:: _ρει:Ιιἰει Μ: Ιεε μια Επι(

Ζ'[ππαἑ>ε :Ια Μοπάει ιιιιιιι. πιο. 7989 2 ΐοι. ι43, πι'.

σο!. ι , ετ ιιιειι., Γυιιάε άι: Ι'έΒ·Ιιεο τΙο Ρατἰε Ν. πι" δ,

ίοΙ. γι, το σο!. π.

ω

/

δ

Ι



ι

ι

Ζιιο ΝΟΤΙΠΒ.

ιιοιι ενοιι· ειε ιιιιιιιιεε ενιιιιι 1°ωπεε ιε!ι5.

θειιιιει· εει·ινιι Ρειι ιιε ιειιιΡε ειιι·εε εοπ

Τι·ειιε , ει πε ιε Πι Ρετοιιι·ε ιιιι'ειι ιεθ5 (ι).

 
ι

(ι) Βιιιιε Ιε ιιιιιπ. Μ. π” ιι! , ιοιιιιε ιιε ι'εΒιιεε ιιε Ρε

ι·ιε , ι'8.ιιιειιι· ιετιιιιπε Ρετ ιεε νει·ε ειιινε.ιιιε : ·

οι ιιιιιει ι”ιιιι:18ε ιιιι ιιιοιιιιε. . . .

Επι ι'ιιιι ιιε ι'ιιιε:ιτιιιιιιοπ .

Οι-οιι ε ι'ΑΡει·ιιιοιι .

ΜΗ ιιειιε εειιε ιιιιιιι·ιιιιιε ειπε ειιε

Ειι ιιτιιιιιειε ιι·οιτειε ειει Βοιιιιιπε

Ει επ εεει·ιε ειε ιινι·εε ιιι·οιι

@επι ιι ιιιιιιιιιι·εε ωιωιι '

Βιιιι ιιιιι ιιειιε εειιιι ειιιειιιε ει ειπε).

.. “ει”

κ



ΕΕ ΡΠΒΟΑΤΟΙΒΕ

` οι:

5ΑΙΝΤ·ΡΑΤΒΙΟΕ. Οι

ν” νωωννωννωνν-.ανο.ιωινωινο~ωω ον- π.-ωενν---οιω-νωνν-.ωυο.νωωι-οι

Απ. πιοπι @ο Βου πιώ οπι ποιο εοιτ,

Ε πρι επι 8παπ:ο ω” οπι-νοιτ,

νωι ειι Βοπιιαπιπ ιπιοττπ·ο οπι οεοπιι

οι οιιππι ιι ι.ινποε ιο ιιιπε πιιτ,

Επι τοπιιοππιιιπαιιοο ο οπι πιιοπιιοιπο

ι)οε @απο Ροιπιοπι πιει' Ριιπἔπιτοιπ·ο (α),Κα Βοἱπιτ Ροπή: νοιτ πιοεπιιιιετποι· (δ) , ·

Με Επι οιι Ι'οιπι ι πιοιτ οπιτποπ. ΧΚ

Ππιε Ρπ·ιππιοπιι πιι”απι Ριέπξα ι·οππιιιεο

Ραπ οπι πιοπι επι οπο οπιτποππιἰεο , ω

ι)ο πιιοττπο ππιοι οπι οοι ιαιιιιπ· , |

 

(π) (]οττο Ριοοο πιο ιο τποιινο πιοπι πιαιιε ιο ιιιαιιιιεοπιτ πιο

Γοπιπιο πιο πιοπι” πιο Ραπ·ιο, Ν. , πι" 5 , πω. πο: , πρ; οιιο οετ

ιπιτιιιιιοο : οί1:πιτυπιτ πἰο.ι Ροίπο.π· οπο: Μπιτ οπι Ρπιπέατοίπε.

(α) Μου. Πο: μάπα: οι Ρππτἔππτοἰπ·ο.

(3) Βιοἰ.: πιπωττοπ:



4ια ι· ο ιἔ ε ι ε ε.

ί

Ριπ τόνόι·ειιοε , ὁ Ριιι· ε”οιιιιτ.

Ε εἰ Ιιιἰ ΡΙοετ, έ: Η Ιε νοἰΙΙο, '

Και εεε Βἰοτι-ίὶιἱι τιιι-ιιιτε τιι'ειοοιΠε ,

Βιτ:ιι-9ο Με Ϊετι :ιι οἱ;

Βεαιι-Ρἱὲτε, οι· επτετιάε2 ἱοἰ.

Η εειτ ιεε: Με ιο ἀέεἰτ .

Βε Εύα-ι ὲι €τειιιτ Ρι·οίιτ νειιιτ,

ΡΙιιευτε μπι έ: Με ειπιεπιιιε·ι· ,

Ε εοτνἱι· Βου ΡΙιιε , σὲ σ.ιιιιετ.

.Η ‹ὶο 9ο πιο πιι,επιτειιιεειεεε ,

Ναι εετιιἀἱε πιο πιο πιόειεεε ,

ει πιο ΐιιετ Ρυτ νοεττε Ρι·ιίστε,

Και πιιιιι Φωτ ὁ άιιτ:ε οι οΙιἰὸτο,

Ροι επι ει οἱ ὁ νέα ,

Ριιι·-εο-Ιιε ]'ειι :ή επιτειιόιι ;

Αἱ-]ο πιιε Βου. €ι·ειΒιιιιτ ειιιιιιι·,

Πε Που 5ωπ πιιιτι οτό:ιιιιτ

Ρει·-εμιοι ιο νοότειι ὲι (Με

@Με εεοι·ιΡτιιτε ὁ όεεε:οντιι·.

ΜιιΙι εεεεπιιΡΙεε πιιε πιει "Με

$οιπτ δι·έ8οιτο, οτι εετιιιιιιιιιιιτ

Ποε εεΡἱτἱι πω ειιιιτ εε σο” ,

Ε άσε :ιιιτι·οε τΙιιι ευη: ιιείοι·ε ,

Ε ‹Ιεε οΙιοεεε (Ιω ευπιτ ιιιιιεειιιΙοε ,

Ηοι·ι·ιΒΙεε 7 ὁ εεΡιινειιιαιΒΙεε ,

Δ.

3ο

(π) Μου. Μιι.καΙ:Μ ετ 5 Η ήπιε εφιιπωόω.

ι



ι

ει: Μιιιιιι: ιιιιιιιι.αιτει:. ιίΙ3

Ριιι· εεΡιιιιτει· Ιεε εοι·ειαςεε

Πεε ΡέεΙιειιτε , ε Με ιιιιτι-επι€εε ,

Πεε ιι·ιετεεεεε ΕΠ ενετιιιιτ, '

Ε Ιεε :ιΙπιεε Βιειι ειιΠει·ιιιιτ (ι); ^°

Β Ριιτ ιιιεττι·ε επι· ειιιιιΡιιτιειιιιι ,

Ε) ετι 8τειειιειιι· άόνοεἱιιιι,

σε επι νοιειιτ ἐι Πειι ΡΙεἱεἰι· ,

Ε. `Ιε ειιειι ι·ε8ιιε άεεετνἰι·.

Ρετ εε ΡΙιιε επιτειιιινειιιετιτ,

Ριιι· ειπιειιάετ Πι ειιιιΡΙε 8ειιτ,

νου άεεεΙοι·ε εεετε εεει·ιΡτιιι·ε ,

Ε. πιετττε, Ριιι· Πειι, Ρεἰιιε ε ειπε.

θειειιιιι·ε ει! εϊεειιε ἀεὶ' εοι·ε ξ

@Μπιτ Ιεε :ιΙιιιεε εε ἱεεειιτ ίοτε, 'ι.

Η εστι Αιι€Ιει ειιιιτ επι Ρι·όεειιτ: |

[ή πιει νιετιεπιτ πιτ ειιεεπιετιι: (α)

ε Η Μπι Αιι€Ιε , δεη εεε Η ειιιιιε ,

Βεεεἱνειιτ Γει!πιε ἀεὶ Ρτοάιιιιιε;

Βτι ]οιε έ: επι τεΡεε Μ. ιιιεττειιτ ,

Ε Η ΠιειΒιε ει ε'ειιτι·ειιιειτειιτ

Πε πιειΙεε ειιιιιεε τιιιιιιιειιτει· ,

Ε επι Ρει·ι1 «κι εΙε πιειιέ ι

ΒοΙιιιιε (δ) εε 1ίεΙεε ιιιιτ ειπε,

 

(ι) Με". Ξ Ζε: είπω:: ειιφπυι::.

(ε) Μειιι. βί πω! ειιἰεπετιι° επ:επιεπ2.

(3) ΜΟΔ. δοίιυπ.

ι



.ζμή 1·οιέειτ:ε °

Μ” :πι ΙΙ118Ι€Β €ιιοπΙοπό;

Πι·ιΙεοι· πιω ιΙΙΙ: αΡετωπιειστ (π) ,

Κο ΡΙυειιτε :ιΙπποε νεἰι·οιῖιετιτ ,

Επι Ιεε άσε σο” Ριιἱεεεπτ Ρεπτἱι·

νεἰετιτ Ιεε Ιω· επ Ξι νοι·ιΙπ·.

ΡΙιιευτε μη· ι·ένέΙειεΙυπ

Ι)Άιιττε5 έ: μι· ανΙεΙιω ,

θα μι· @ως ιΙτεἰτε οοηεοἰεπιοε

δοΙωπ 9ο Ιω ΙΙ ιιτιτ ΙΙοευοο.

ΡΙυειιτε άεε ειΙπιεε , ΏεΙι·εωεπιτ ,

νεἰευτ άενο:ιτ Ιω· Πτιεπι1επτ ~

ΑνΙεὶυπε, ὁ ευιοτ ΜνΙε5,

Ριιἰε 1·ΘΡεΙι·επτ πε οοτε επι νἱεε;

Ε] :πι15τι·επτ 9ο Μ: ιππ νέα

θα ‹Ιε ωπώωπ ου :Ιεε ε:ιΙιι.

@ο Ιω Ιεε Βοηε ιΙεἱνεπτ ενει·,

Ε Μ:: Ιἰ ΜεΙ ἀεἰνεπτ οτέιιιει· ,

ΙΙ νεἰεπτ εερἰτἰτεΙιπεπιτ ,

@ο Μ: εεπι1ΒΙο οοτροι·εΙπιεπτ.

ΙΙ νεἱοπτ απο ὁ Ριι:12.-Ιενετ. ,

Ροιι , ὁ τηαἱειιπιε , ὁ Βοἱε , ὁ με: ,

Ε. Ηοπιεε ιΙε εΙἱνετε εοιπΒΙειτπ. ,

Ου ιιοἰτε οιι Ι›Ιωιοε ειριιτἱεεειτιι.

Αιιτι·εε οΙ10εοε νοΞετιτ ΡΙυειιτε

θε

η»

θα

_ (π) ΠιιΙιοτι:.

π.



πιο ΜΜΜ:: πιο π·ιιΑποιε. πιώ

δοπιιι;πιειπιπ :ιι ιοιο ιι ο απο” .,

Ριιιε ιιιπ εετ ιινιε ιιο ποιο ειιιιι:

Ρετ ππιιιιπιε , μι· Ριοι Η ιι Ροιπιο ιιπιτ ,

Ριιιε ειιπιτ Ροπιιιιιιτ. ο ιιειοιο2)

Ε οπι στά ιιιι ιιΡποε ιοττο2;

Αιιτποε ιιιιιιε ειιίι”ποπιτ νοιποππιοπιτ .

@οι πιο ει: ιιοεοοι·ιιο πιιοπιτ

Αι οιιπιτο ιπο οιιιιτοπ νοιιιπιε

$

Ε. ιπο πιιιε οοππιοιιοο ιινιιπιε.

Ριιιειιτ5 οονοιτοπιι: ιι επινοιπ '

ι)οε ιιιππιοε , οι πιιιε άι: μα· νοιι·

(ιοπιιοιιτ οιοο οιεειοπιι: ιιοε απο,

Ε οἱι νιιπιι; επιιιιπιτ οιοε ειιπιτ ιιοπε. `

Ραπ 9ο ιπο πιιιε , οοπτοἰπιοππιοπιτ,

Νο ε:ινοπιε πιιιι ονοἰοππιοπιτ :

ι)ονοιπι Ριπιε οποππιοπ· ο πιστα,

Κο οπιιΙιιοττο πιο έιοππιι-ιιιιιοπ· , ·

@οι 5οποιτ ιι Με πιι ιιοενο2

Ηοπε πιο ειιιι εοπι ο ειίοιοι

@οι ιιι:ιει ιο οιι πιο εαπ

(2ιιοιε πιιιιιε ειι-Μπιτ Η ειιιετ;

ι)οι ειιπιιο εετ-ιι τιιτ ιιιιι:ι·οει

$

7

Νοε ιιο εεινοπιε ιιιοπιτ ια : ο

Ριιιε ιπ'οιο ω: ιιοπε ειοι οοπε τπιιιτο

@εετ εοιιιπιο ιιονπο ιδοιο :Μι Βιιτο.

Μοιε ππιειιο πιιοπι: πιο πιιιτιιππι ιπιιο,

π

90
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ιίΙ6 ι·οιιειεε.

Νε νιεπι με ειρι·εε ιιοπε νιε

Νε Ρετ ειε ιιιιε ειιιιιεεεει·ιειπε,

ιιε εοιιιιιε ι'οιιι·ε ιιιιι, ιιιιιε ιι ιιιειιιε ,

` Πεε ρειιιεε ιιει' Ριιι€ειοτιε (ι);

Με. οιι ιιιιι ειιιειιιιεπι 8ιοι·ιε

Ρονειιι ιιιειι ιι ιοι·ιιιειιε νειιιι· (ε)

Ε ιι·ιινιιιι ε Ρειιιεε ειιιιι·ιι·. '

σε ιιιιι ειιιιι κι ιιι·ειιιιι·ιει· (δ)

Β ιιιιι ιιιειιιε ι νοιειιι Ρεειιιει·

Ριιι· εινα· Ρειιπειιιιιιιε νιε,

Πι Ρεεεει·ιιιιι , πε ιιοιιιπε ιπιε , Μ·

?οι εειι·ε εεΡι.ιι·8ει ιιε ιιιι· ιιιιιιε ,

Ριιιε ε'ειι ιειι·ιιιιι ει εει·ι·υ.πι ειιιε.

. ιει νιιε ιιιιιειει·υπε ιιεε Ρειπεε (ή)

Κε ιιε ιιιιε ιιοιιιι· ειιπι Ριειπεε:

ΑΡιιι·ιιιεεε ειιπι ε ιειε

(ιιιιιι· ιιιιεεειιι επ ιιιιε εοι·Ροι·ειε.

'Γειε εετ ιιε [Με ιιι πιιι·νειιιιοε

Εεε €ιει€ιιιιι·ε ιιιι·ιιιεπι ειιιιι ιιιιιιιιιεε

διιιιι ιιιιιε Ριιι·ιιιπι ε ιιιιιε ειιειιιε

Ε ιι ειιιι·εε ειιιιι ιιιειιιε ει·ι·ενιιε. · ·

 

(ι) Μιιιι. Βεριιι·Βιιιοιι·ε.

(ε) Ρονειιι ε ιοι·ιιιεπι νοιιιι·.

(3) πω.

(ή) Μιιειι·ιιιιε.



»ο πομπο οι: οιιιιιιιπ:ιι. @η

Ριππ· πΞο ατοπιπιοπιτ ια ππιοπ·π:ι

Ε. πι'οποπιτ Ραε πιοι' πω πιοπι,

Αιιτποει οετ πι"Επιίοι· ιι ιιιιε ο ι

ι)οε.ιι οετ τοππο Ραπιιιιπιο, ο (ιιι.ιε,

οι οιιιπι οιιαι·ττο οει: τοπιόοπιιοο ·

Α οοιε πΙιιι πιοϊεεοπιτ Ροπιιιιποο.

Επι τοπιο επι-ιι πιο Ραποννιο Ι

νοκ Οι·ιοπιτ οιπ ,Ποπ Με ποιο , ο ι

Η Με αιππιοε ειιιιτ αππιοπιόοε , π

Ωιππιπιτ πιο Ροιπιο πιοπι:: πιοιινι·οοε. “ο

κι τπ·ονιιππι οπι πιοετπο οεοι·ιτ,

κ· πιω πιοπιιιιοποπιτ ι πιοπι, '

Αιιιιιπι·ε πιο πιιτ εοιπιτ Αιπ,οιιετιπιε,@οι Ρτοπιοιτιο Μπι ο ιιοπι πιονιπιε , '

(ιο Ριιιειιπο αιππιοε ποιοι: 8αι·πιπιοε , ι

Ραπ πιιγοπο Ποιο ο οεοιπτιεοοε ,

θα οπι τοπιοε πιο οπι πιοιιπτ ,

δοιιιπιο ιιιτπιονπο ο ιιιπ·ιαΒιιπ·

ιεει ιοτπ·πιπιτ πιοειπ'α ια :πιοπι

Κο ι)οιπε νοπιπιπατ α οποιοι: ιιιιεο : π 'Μ

Βοιπιο (ιπέΒοιποε πιιτ αιιτποει

Επι οοε ιιιπποε, ιπ'ανοπιε οι,

ι)οε πιιιπι οοπΡοποιε ο5Ριπ·ιο,

@οι Ροοπιτ_οετι·ο απο ο οποιο

Β! ειοπ:ιο πιοι' ίου οοι·Ιιοποι.

Αιιιιιι·ε τπ·ονοπιε πιιιε αιιτποτοι

Π. 27



ήι8 υοἐειυε

κ

Κο Ιοε ιιΙιιιοε ειιιἰ ευτιτ οεΙΝοε ,

Α Βου ο Ρετ Ιιιι· Ιιἰοπ Ρ:ιτΙΙι:οε,

νοιιτ οΙ τυι·ιιιοπιτ ‹Ιο Ρυι·8:ιτοτΙο ,

ΑΡτοε οοΙ ιιιειΙιτι·υτιιΕ ου ΒΙοι·ιο. Μ

Ιιοε υιιοε ευτιτ ου 8τοΐ τυπιιοτιτ

ΡΙυε Ιιο Ιοε ειυυ·οε νοιτουιοιιτ ;

ΙοΙετ τυπιιουτ ευιιτ οεοοιιεο ,

Α Ια ,μπι πιο ευτιτ με ιιιυει:τό ,

Ρυι· 9ο Ιε'ΙΙ ευιιΙ: οειιιτιτοΙ , ι

Ε) Κο ΙΙ Ιιοιιιο ευιιϊ ιιιο·ι·τοΙ,

Νο Ρυικ1υ:ιιιτ Ροκ· τέιιοΙ:ιοΙυπε

νοιοιιτ ο μι: :ιιτἰεἱυιιε

ΡΙυευτε άοε ειΙπιοε πιιοἰυ2 8ι·ιιιιτ εἱειιοε

$οΙυιιο Ιοο Ι:'οΙοε ευιιτ υι€ιιοε , φ

(2υιιιιτ οΙοε ευιιτ ιΙοε ουτε ι·ονιοε-, Ι

Ρετ Βου ι·ονοιιοιιτ ἐιΙυι· νΙοε ;

Ε οικω Ι;ιΙου Ρε.ι· οι ιιιυεωιιιοο

Βο οοΙ οεΡόιιὶτο ευΒευιιιοο', .

Κο εοπιΙιΙειΙιΙο οετ' ο οοι·βοτοΙ,

Πο ΙδΙΙ νοῖοτιτ οεΙιοτιτοΙ.

Ε. ει πιιε ιΙιτ Ιω και” @Μι

ΙΙιιτ ου νου ο ο6ηύοί·οΙ °

ει ουπιο ου ίοπιιο“δ ου εοιιιΒΙειιιοο

Βο ΙΙουιο οοι·ΡοτοΙευετοιιοο: 18'

ΒυΙ οι·οι·ι·οιτ ου %ΐουοϊιιιουΈ·

ει τι'οιι ω" άοιιιυεΣι·οιυοιιτ

(Ιοετο οΙιοεο οετω-νοιιιο ,



σε ιιτειιιιε σε τιιΔιέσε. είτε

Κε τιιιεενσιιιε τει ιιιιιεττε ., ε

ει ΙΜ Βιειι ειι··ειι ιιιιέιτισθ.τε·ι Ε

@ο ιτε με οι ετι ]”εετσιτε·,

1ο νιιε άιττειι νετεϊετιιειιτ ,

Ετι στάτε Ιε εσιτιπιετισειιιεπιτ..

δειειιιιτε, ειιτειιόεε Πι πιεση : .η

Πτι εειιιτ σπιτι τεά.,'Ρειτιωσιιι.επιι., ί· η·

ΜιιΙτ τω] τεΙιειιιε εΒετ; τι ι “

Ρετ Η ΡειτσΙε Πειι τιιιιετι:εικ -

ΑΙΜ. ετι Ρτόάιεειειιιτι _- ι

ΕΠ Ϊτ]ειιἀε .σἀ ό.ένσειιιιι; .ι °

Η Πιό Η εεειιτι:..εστ1εμιιευ τ ι

ει σε πω. τι ·τειιιτ ειτε». Ξ

Πειι ίἰετ Ρι.ιτ Ιιιι.νεττιι2. ε. 8ίΒῖΠθ5ε

Ε) τιιιτειεΙεε, Ετσι Πεττ·ι.ιι€σεε.; ι '

ΜιιΙτ ε,ειιττειιιἰετ άειιστειιιειιι

Πε πιετττε ετι εεσεειιτειιόετιιετιι: π”

@οι ετειιτ σε τσΙε ετόετιεε

Κε @Με ίιιιεεετιι_ Ώστε άεετειισε;

Σετ ΒεετιιιΙ εστε-ιιιιιι εε3:ΔΜεε

νσΙειτ Βιιτε·έι Πειι εσνετιιιΒΙεε.,

Β ιιιιιΙτ ΓεεΡσειιτιι€ εσνειιτ

Ρετ ΓειιΓετιι:ιΙ ειιαιτιιστειιιειιη -

Πεε Ρειτιεε ιτε οι ενετιιιιτ , · ·· `

Πει ειι Πιεειι-ετιετ πιο ετεττιιιι:τ.·' '

Ε) Με εονειιτ Ιστ τόειιειτ '

σ
Β'7.



420 ι>οιἔειι:ε

ο

Εεε Βι·ιιιιι @Ιεε ΜΙ Ιω· ιιιιιετι·:ιτ

Οίι Με οἱΙ φΙεΙνειιτ Ρειτνειιιι· ,

ΚΙΙ νοΙετιι: :ιιιιοι· ὁ εει·νΙι· ;

Βε 9ο Ιεε 55Ε·ΙΙ-8ΠΕεΙιάειιιι

Ρετ 9ο Ιεε ΙΙ ΐιιἰεεοιιτ οι·όειιιι.

@Μπιτ εΙ ΡειΙε ειναι: από

δειιιι Ρ:ιτι·ιε, ὁ ιΙε Βου. ιιιιιετι·έ

Ειιοοιιττο Ια ΡιιεοΙιε εετ νειιιιι · ι

[Με Ηοπιε :ι ΙΙ και ὁ οΙιετιιιι.

Ειι οοιιίεεεΙιιτι ΙΙ οοιιιιτ

Κ” ιιιιΙιεε Ισ αστε-Βου τιε ι·εςιιτ ;

Ρο: 9ο Ιω ιιιοΙιιεε ε-ιι·ι: ὁ Ρι·ε:εττε

Στή νοΙτ κι: ι·εΒόΙιιι· ειιιι εει:ι·ε.

ΟοιιΙ-ὲε εε· ΙΙετ , πιο οιΙΙιιτ ιιιιε

Ειπε. Ιιιἰ οιιιιτ:ιε παω εει νιε;

Ροι· 9ο Ιι'ΙΙ νοΙτ Ρι·οοΙιεΙτιειιιειιτ

Βε9οἱνι·ο ὁ ΡΙιιε αΙΙΒιιοιιιοιιτ ι

Μ: οοι·ε ιιοετι·ο εεἰΒιιυι· .ΙΙιεειιι ,

ΕΊΙ ιι'εινεἰτ ι1τιΙεεε ταμία.

Ροι· 9ο ΜΙ πε ειινοιτ οοιιιΡι·ειιάτα

Βιιιι ΙειιιΒ·ιιιι€ο, πι: ι·ιοιι οιιτειιιΙι·ο ,

ΙΙ ΙΙετ ιιιι ΜιτΙιιιοι· νετιἱι·

Ρον ΙιιΙ ιιιιιει:ι·ει· ὁ :Ι Με.

@ο Ιεε ΙΙ νεΙι Ι·Ισπι ΙΙ άΙεειτ ,

Ε. :Μπιτ ΙΙ εε ι·68έΙεοιτ.

Γ

Γιιτε άΙετ εε οιιιιίεεειιιιι

Δ

Ζεα

22.

Πο



ΒΕ ΜΔΙΙΙΒ ΒΒ ΡΒΑΝ(ιΞ.

Νἱ Ρπιτι:ισ.ι πιοπι ειο οοοιειιιτιν: . . . 7

ποπ: [πιο Ροοιιιό, οο ιιιι οτι νιε , ·

ει ιι πινοἱτ Ηοππιο οοοιε έ

δοἱπιπ Ριπή: ιιιὶ ιιιι ππιιιιτ οπιππιπιπ

8ο ιι οπι ιινοιτ πιι.ιι οοοιε;

11 τοεΡιιπιιιἱ Ωω επι :ιι ππποπ·2,

(1πιοιιπο 9ο πιο: οι.ι ιιιοι: οιι τοπ τ

Ε ππιιπιπ ποντοι; ππποε πιο ειιι ποιο

ειι τοτιιτπποποιοπιι: Ριιιε ειι νιο ;

Νο επιπισιιιι [πιο , ιιιοπι ιο ειιοιιοπ ,

Κο 9ο ιιιοι ειπιπππΡπιιιι:ιοε Ροοιιοι.

Η Βοιπιπ-ι)οιι ιιιι.ππιιιεττιι ο οι” . ο

Κο οο οτι; οπιοοιιττο 1ι1εω.οιω ὶ

Β ιτε ππιιιιι; οπι πινω: Ροτειιι _

διιιι (ιτέιιτιπτ ο οιιοπιπιιι. ο οΗ νου: ι·ιοπτι ιιπι οτιπιπι πιιοτοι! · ο

διπ·ο , ιιιοι-ιι, μπι· Βου. νιπε ΡΗ π

Μο Ρόπιιτοιιοο :πιο οιιιιτοοι,

Οτο πινει οἱ πιιοε-Ρόοιιιοι. ο

ιι ιιιι οιιιιτ8οιπ πιιιιιι:1Βοιποππιοπιτ,

Ε. ια τοι:οιπτ πιονοποπ1ιοπιτ.
Επι σοι Ροιε οεπ-ιΙ°οπιιποΠ- | · ·

Κο οι επιιι ππιοΐιιιπιτ τω: ιο μι” , ·

@Μπιτ ιι νιοπιοπιι: οπι τέτειπιιι ειιιΒο ,

@οι ειππιτ Ριιιε ω” οπι :ιιπτ οοτει€ο ,

Νο €τιοΐ Ρόπιιτοπιοοειιιιιτιτ ,π

2Ι

Μα

150

:Μι



1422 ι#ο-έει1:ε

κ

Ρετ· Η Πειι ·Βι·:ιεε ἀέεετνἰτ.

Ωω: εεεεπτρἰε Ιιιι· νοΙτπιιιεττει· ε

Εἰ εεἱπι-Βευ Ρετ Με εΐτπἰετ.

@Με =δεἰτιι-Ρειτι··ἰι ενεἰ1:- Ριιτ!ό

Α Η εεΙ @Με ε· άεωιιετίε

@σε Πω Μι 8·τ·ειτύά Ριιἰεεεπεε "Με

ΓΠ ανεἱτ πιο! ιΙιή νοΙεἰεπ ετεἱτε

δ”ἰΙ πε ιπιιεττατ εεττεἱιιετιιετιτ

ΚΗ νεϊεεεπιτ εΡεττεωεπτ

Εεε @Με όσοι Η ω! ιπιτετι·ό

Ε. Ιεε Ρεἱτιεειἰιιυτ :αἱ ραι·]ό

Υ

δ Η Ιε νέϊεεειπ πιἰεἱι ετεπεἰεπτ

Κε εε ςιιε1ὶἱτε Ιεε ·οι·εἱετιτ.

δεἱτιτ-Ρειττἱι ·Ιἱ Δ Βοτιε-ειιτε2

Γιιά Μαι ‹ὶε θεο , ε πιιιΙτ·Ρτἱνει;

Νώε ε @η ΗΜ επι οτεἰευηε,

Επι νεἰΠεε ό ε επ ειΐΠἰοεἰιιτιε ,

Επι ῇόιιιιεε”ὸ επ Μετα» ,

Ροκ· ΓειΙι18Π8 Νοεετε $εἱἔηιιι· ,

Πε! ΡιιερΙε Ϊίετι ειιετ :πετώ ,

Ε) ΜΙ η”ειι ίιιεεεπτ υπ Ρότἱ.

Επι εεΠε επτεπιτε Ε'Η εετεἰτ

Βεε οτεϊειιτιε Ε'Η Ϊεεεἰι ,

Πιεειι-ετἰετ-Ιιιἱ ν5ιπ επι Ρτόεεπτ ,

δἱ ευπι Η εινεἰτ @Η εονευτ ;"

Πο ιΞκτε άε όνειπ8εἱ|Ιεε μεἱη

27ο

Με



ΒΒ ΠΑΙΙΙΒ ΒΒ ΞΒΔΠο!..

Μή άοιπιτ ὁ πιἰετ επι εε τηοἰπι ,

Ε υπ Βειετιπι ΙιΉ άιιετ Ροττοι·

@Μπιτ Η :Η ΡιιοΡΙε (Μ: εετπποηετ ι

Πηοοτ ειιητ ε! Ραϊε 8:ιτάό

Ραπ· τεΙἰιΙιιεε επι μπω σΙνεττό.

Ριιτ 9ο Μ: Ιε Βιιετιιπι Λάο11ει

Βου ὰ ει1η581ΐ ὰ οοπιατκΙα

ΑΡεΙο Ι'ιιιιι ἰοεΙ Ικιωμι

Με Μετιιπ-Ποιι Δ Ιι'ε-:π βετ Ιακὶππ.

Πε·Ιε οΕοεεε ἀεἱτ οὶΙ._εινεἱι·

Κἰ ονοεΙιε σετ ἀοἱτ. Ρ_μηεώτ

@ο πιιε φωνα: ΜειΙαοΙήμε

Ευ εε νἰο ΜΙ' άπτετ._ με».

ΑΡτὸε απ; ΕΜ: Βευεωηειια

θεὶηι -Ρειτι;ίι ὁ μἰ Η πι1ιιεπτει

Επι ιιπ @εεττ ιιπ Πω φαω

@αἱ άο εαπ :ίοι·τ με ΜΜτει,

Πω: ίοεεε απο ι·ιιιμΙο

δἱ ω: άοάουι Φορτ ω: Ρριι:ξιμηάε;

Ε ειιι:Βει Β,εΙε οετεὶς οβεσμι·ο

Β5ΡυπταΗε ίι ςὶέπτεειιιῇε.

Ριιἱε Ιαἱ όΒΕ.ΕίΙιιοΙς απ: ].ΊεηςτόΘ

Βε Ρυι€ετοίτερητοΝέε, Δ

Ε ιΙυἱ Βια κ!ο, Ϊετπτιε <=:έωθ ,

Ε όιιετ ει: Βριμςερέμιηοε ,

Ε Με: ορμίόε @μη Ρέρῇἱρπ,
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Ε οπι :ιΡι·οε ειοοιιιιιιυιιιοι.

Ε Ρυι·ι·οιτ οἱ άοάουι οιιτι·οι·,

Ε ε”ιΙ ι ρυποΙτ «Ιουιυτοι· ,

Βιι μι· ο υπο ιιυιτ οιιτιοι·ο,

Ε Ρετ οι τονοιιιι· ειι·οτο ,

'Γυτ εοποιτ ποπ ‹Ιο εοε ΡοοΙιιοι,

Ε ιΙο εοε ιιιοΙΙΞιΙτ. οερυτ8ιοι ,

Βο ιΙιιοιιτ Ιι'ΙΙ·ου1: Ευ: οιι ευ νἰο;

Ε εἰ νοι·τοιο, πι Ειυόι·οΙτ ιιιιο,

Ε Ιοε Ροιιιοε , ο: Ιοε εΙοΙυτε ., '

Ε τω. Ιοε τυτιιιιοιιι ιΙο ΡέοΙιουυε,

Ε Ιοε 8τειιιι ΙοΙοε ιΙοε ΕεΙἰι,

γοιιτοΙτ ε”ΙΙ Βια: οπι Βου Ροι·Η2.

εε τω: ουιιι Βοιι Η ουτ ου «Εκ ,

Κο άονοιιτ ευ Βιοο εΙοενοιιΙτ;

Εἰ 8οιιπ ι·οπιιἰετ τω: τοΡΙοιιιι , -

Ε ιΙο Ιει €τοιοο-Βου Βειτιιιι.

ΜυΙτ Ϊυ‹Ι Ιιιιιτιοι τΙο ευη εοι€ιιιιι·

Κο ΙΙ :ινοΙτ νου Ιο ιυι·,

Ε ιΙο Μι ίοεο νοιι·οιιιοτιτ

ΕΠΙ Ροοἰτ ιιιυετ1·οι· ἔι Ια Βου”

Ρυτ οι: ιιυιιΙει Ιιο ΙΙ ΡΙυευτ γ

Βιοιι εοι·ι·οϊοιιτ Ιιοι·ε ιΙο Ι”οτι·υι·. ·

Ευ οοΙ Ιὶυ δει; υιιο ειΙιΙιοΙο

Ου ΙΙ πιιετ Βιοι·ιτ ‹Ιο Ιιοιιο νιο;

ΒΙιειιιοι€τιοε ι·υιΙοι Ι :ιά πιιε

οι Ιιιι· ω. Μου Ιιιτ Μάιο ειρι·ιε.
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»ιι Μ.ΑΒΙΕ σε τιιΔιτειι. ά2ἶι

Ε! ειιιιιτιτε νεἰτειιιειιτ

Εεε !ει ίσεε νετε Οτ!ετιι: (τ);

Πε τεστ !'εσε!σετ, Ρσττεε ι Πει ,

Ε !ισιιε ΐετιτιειιτε ι ττιἰετ,

Ρετ εε Ειπε τιι Ριιετ ετιττετ

δ! Ρετ Ιυἱ τιιιτι σε Η ει!ετ.

Μι ε!εἴ εσιιι:ιτιάει ε! Ρτιιιτ,

Ε! ι!ε!ειιάιτ !τε Με πε !ατ

Νειιττειετ τιιι!ε Ποτε ε! Ρετ !ιι! τιιιιι

Ε Ρετ Με εε!ε ε!ε !ει ιιιιι!ειιιι. 35°

Ε! τετιε δεἱιιτ-Ρειττἱι Ρετ !ιεειιεε

Ρτιεττε1ιτ Η Ρ!ιιειιτ Ρέιιιτειιεε ,

οιιειτι1: ι! εετε!ετιτ !ι!ειι ε!ιεο!ιι

ό! τιιιτ!τειιι; Η σὶι !!ιιε Πι.

Ετιι ειιτι·ετειιτ εειιτειιιειιτ

Μιι!ι ειιτι·ιτετιτ Ρειιιε ε τιιττιιετιι: , Ν

Ε ιιιιι!ι: νιτειιτ !ιστἰ!ι!ε πιει! ,

Πε !ει άστε Ρεἰτιε ειιίετιιει! ,

ΑΡτεε !εε!ε εποε: ιτ!ετεεεε ,

 

(τ) (!εει τἱετιτ ::ι !'ειιιε!ειιιιε εσιιτιιτιιε ει: Ρ!ιιεετ !εε ειιτε!ε

ετ !εε ε!ισειιτε :Με εε!!εεε·έι !'Οτ!ειιτ. (]'εετ εσιιε !ε τε8ιιε ι!ε

Εσιι!ε :αν ετ τοτε !ε ιιι!!!ειι σε :ειπε ε!εε!ε εεε !εε ετε!ι!

ωστε:: στι! ιιέε!!Βό εεπτε εσιιιιιιιιε. Α Ρετ!ε, Μι εειι!ε εΒ!ἰεε

ι!ε διι!τιτ-Βει·ιο!τ ιι'ότσἱτ με ισιιτιιέε νετε !'Οτ!ειιτ, ειυιεει !σ·

ΡειιΡ!ε !'ιινσΠ-!! ειΡΡε!ε δειιιτ-Βειισιτ !εύε.ποιιτπέ



α ι>οιἐειιιε

νἱτειιτ μετα ]οΙε ε 8τειιιτ Ιόε,εεε;

Α Ι‹'ΙΙ νοΙεΙειιτ ειιιιτει· ε ιΙΙτε

Η" εεἰιιι ΡειττΙ7. ΙΙιιεΙι εεει·Ιι·ε.

Πε εε ΐιιτειιτ Ια €ειιτ ει·όειιιι ,

Κε εειιιι Πικάπ εετεἱτ ιΙΙεεπιι;

Ρετ εεΙε ιιιιἰ εετεΙετιτ.νειιιι

Ι)ε εεΙ ΙΙιι οὐ. οι·ειπ νέα

Ε Ιεε @Ιεε , ε Ιεε τΙοΙιιτ·ε ,

δοΙμπιε Ιεε οντεε. ‹Ιε ΡΙιιειιι·ε ,

Ρο: 9ο ΙίΙΙιιεΙι ειιιιτ εεΡιιι·ΒΙει

(ΙΙΙ Η ετιτι·ειιτ , ιΙε Ιιιι· ΡόεΙιἱει ;

Αά τιιιιι εἰΙ ΙΙι.ιε Ριιι·ειιτοι,ι·ε

(ζώ τιιι-Ιιιι·ε ει·ι: επι πιόπιοΙι·ε..,

Ε μη· εε Ιεε Εεε άειιιιιετι·ε

Α εειιιτ Ρειτι·ιε ε ειιεεΙΒιιει

Ρήιιιεε σεΙ Μ:: ἰεεἱ «Πι

Ε'ΕεΙιιιι·ΒιιτοΙι·ε εεἰτιτ Ρειτι·Ιι.

Β.ιΒΙεε ε‹Ι ιιιιιι Η οίι.ΐιιιΙ ιιιἰεε

[ή Ιἱιιε έ: ΒιιικΙόε ΙΙΙΒΙΙεε.

ΑΡι·εε εεετ Βάι. Ιεε 3ο νιιε ιΙΙ

(Πει εεἰιιι Ρειιι·Ιι ε'ειΙι·ιιε τειιιΙἰ

ΜιιΙτ εεἰιιτειιιειιτ ἐι .ΙΙιεειι-Ει·ιετ ,

()ιιΙ επι εε 8Ιοίι·ε.οιΙ Ιιιἱ Ια ιιιιΙετ.

ΑΡτεε ΙιιΙ.οιιτ ειι Ιει ιτι:ιΙειιτι

[Με Ηοπιε ·(Ιε €ι·ειιιτ ι·εΙΙΒΙιιτι 7

Ι)ε Ιιοτι εετι·ε ε τΙε εεἱιιτε νἰε

δΙ ίιι‹Ι Ρ;Ιιιι·ε εΙεΙ' Α.Ι;ιΙιεΙε ;
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πι:: ιωτικπιι.ιιιι ιππι.ιινοιε. _ άι;

ι)ο ο;τοπιι: ιιοΒο·οποιτ ΐοπ·ιιιοπιτ β

ει νοιπ Και ιε'ιι·ιιιοιιμιιιιιπιοκιοπιτ. ! 4
Πιτ ιι'ιιιοπιπ ιι νοιι ιπποιοςιιο ι _

Του: οιιπιι ιι Μπιτ οτι οοετο νιο ; 39°

ει άι: εοιπιι: θτοπισιτοει ιιιιοιιιο

διιπιτ μι· Με νοιιιοεοει ο οπιπιοιιιο.

κι πιιιε ιιιτ.πιο οοετ ·Ρπιιιιτ

πει ίιετ ιιιιτο Ρποε ιιοι' ιιοττιιτ

Ε) ιιιιιιιτειοιοοιι ιι ππιπιπποιετ,

κει ιι..εοε Ετοποε πιο πιιιιειετ.

Νο πιο ο;π·ονοει Ρι.ιικειι ιιοιιιοεοο

δοε ειιιΒοε πιο ω. νοιιιοεοο,

[ιι Οειπιοιπιο ιιο ιιι-ππιιιιεπιπι

Σο ππιιεττοπιτ εονοπιτ :ιι τιιιειππι. ω'

Βοοιι-Ριοπο .Ι Ριιτ Βου, οιιτοε πι” ,

(ιιιππι ιιιοιι νοιοι νινπο οπιτπ·ο πιω Ρ

τι οοιιιι Ρπ·ιιιτε ιιιτ το5Ριππικιι

Μιοιπ :ιππιοποιο ιιιιιιιτε πω.

ιοι ειι-ιο Ροιπιο ο τιοιιιπ·ε;

Με ο ιιοιιι :ιιιπιιι ιιιιιι.ιτε.

ιιι νιπιιιτοπιι
Φ·οι·

ι με

ω” ΐτοτο επιιι

Μι νοιπ οιτοπιι: τοπιπιπιτοπιτ ι

Νοε Απι€ιοε-ι)οιι ι ιιιι Ριιτι:ιπιπ Δ

Ιιιιι ο επι ιιοπιτ ιιέπιέιεεειπιι. Κ ω'

Με”, το εε ιιόπιοιιτοπ, ι ί

Ε. σοι πιοπιι; επιιο νιιε ονοπ , /

Κο ιιπιιποο νιιιπιιιο πιο πιιιιεοιιιι ,

ι

ι



ή28 ι>οι€ει:ιε

Νε πε εειπἱ, πε π'ατυεΜι,

(ζώ ει! ευπ νεπήετ ε' άόΗτ

Οὐ το ευεεεε πω Ρι·οθτ.

Επι το. νἰετι‹ἰε άουτ-Π εΙ ε

Μ” εννε ίτεἱιἰε , Ρειἰπι , ε εεΙ;

Τοετ ειρτεε εε πιοτι1ετ ἰεἰετ

8:ιιπιε τετιιἰἰ ε Ππέειι-Οτἱετ.

Βεἱἔιιιιτε εἰ ειιππ έΗτ Η Εεετἰι

ΡΙυειιτε 8επι εΙ τετιε δεἰτιτ-ΡΜτἱι

Ε επι ειιιττεε τεπιε ευπεεή

Ιεεἱ ειπε πιω ενιιιιιε οἱ ,

1)εάεπι ΪΕεΡιιτ€ετοἱτε ειπι·ει·επτ

Ε Ριήε @τα ε`ειι τετιππετειιτ.

Ε :ηεἱιιι, ε υιιἱτ ΜΠΕ τετεπιιι

ω ΜΜΜ; με! ε Ρετάιπ;

(Με Ιεε τενΜάι·ειπ Τε ειπιτει·εοτ ,

Η ΟΙπιηοἱπε ω: επιιΒι·ενετεητ,

Ραπ εἀἰΒετ εεαε €ευτ

Ε 1ιΉ πε όιιτεεεεπιτ πεεκπ.

Ε εἰ πω, ἀἰε1-ἱΙ, ειυἱιεε ΡΙυε

Κε εο ΗΜ ειιετωπεε ε ιιε ,

ΠΠ ιΙιιἱ εἱπιπ νοϊεϊεπτ ειιττετ

Ε ΓΕ5ΡιιτΒετοἰτε εεΡτιικτετ

Α Ι'Ενεε1+ιε όιιι·ειπ :ι!ει·,

Ε Ιιιι· εοπΐεεώιιιι ιιιιιετι·ετ;

Ε ε'ειΡτεε Πι εοπΐεεώιιπ ,

β.

ή.)α



ΒΕ ΒΙΑΒΙΕ ΒΕ ΡΕΑΠΟΕ.

Πιτ ί”ετε!τ !'Εεεε!ιε εει·πιιιιι.

8εἱ8πιιτε , μη· !)ευ , τή επττεπ μ”

Βε κι ε!ει· Εεεε :Με με ;

Μυ.!ε επ ἰ Δε! ‹!ε τε!;επιιει

Κε !επιε!ε 1ίεπ ετειπ ω”.

Μεἱε αΙιιειπτ νεπε!τ εεττε!πεκπειπ

(Ιεε τεπὶι· Μ: ΡιιτΡοεεωεπτ , Ε

Ρετ !ετττεε Νεα Ιεε επνει·τεἰτ

Α! Ρτἱιιι·; εἰ.!ιιτ πιεπάετε!τ

Κ!!! Ρτεὶετ ι!ε ε!ε ε 8ειτα!ε ε ειπε ,

Ε πιεἱετ επι Μι ΐοεε·οΒεσιιτε.

@πατα εετόῖεπιτ ἐι !ιιἰ νεπιιι,

ο!! Ιεε ενει·ε!τ πεεόυτ,

Βε !εεεει· σε! ΡιπΡεπεεωεπτ ,,

Εεε ότιοττετε!τ Βοπετιιεκπ ,

Ε Εἰ! Ρότι!τετιεε Ρτέ!εεεπτ,

Ε επι εε! ε!εε!ε !ει ίε!εεεπιτ.

@παπι Η :ιεε Ριιπεἱτ ττεετιιτπετ,,

Κ'ἱ! τι!! νο!εἱεεειιτ Ρεε επττει· ,

Βεα!ειπ !Ί8!!εε !εε ττιετττε!0:,

Ε κ1ιι!πιπε !ιιτε !εε ἱ τεπε!τε!ε

Επι ῇειιπιεε ε ειι οτεἰειιτιε, °

Επι νε!!!εε ε επ είΗἰεοἱμηε;

?Με πιεπάετε!τ Ο!ει·ε ι!.ιι Ρειϊε

Ε. Ρει·ι!ε άε εεε Αιιιι!ε.

Με

Με
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Με



43ο ι>οι€ειιιε

7

ΙΙΙΙ:ιτιυ Που-Ι ιιπι υιοεεο οΙιιιιιτοι· (ι),

Ε οοΙε ιΙοευυ, Μ, ειυτοΙ ιυουοι·=

Ρυι· οειτο μι οουιιυυυιοι,

Ε Ιιέυοεουι ο εοι€υιοι;

Πονιο Ιιουι-έΙιο ευι· ΙιοΙε

Ιοτοι·ουι ΙΙ ΟΙοι·ε σοΙει

(Η Ρι·οοοεειυυ ο· οιΙ>οΙπιυτ,

δι συειυυιο οετοιτάονιιυτ·,

Α Ια Ροπο ·άτοιιιιιιουοτάουτ

ει Ι'οντοιουι ο εΙοίοι·ιυοιουτ;

Μι εοι·υιυυοι·οι€ ΙΙ Ρι·Ιιιιει

ει ΙΙ ιυυετοι·οιτ ΙοετυοΙυιε

Κο ιΙοιΙουι. οοΙ Ευ ιιιονοι·οιουτ,

Ε Ιω ]ειιιιοιε πιο ιονουάι·οιουτς

ευ υ”έυεεοιιτ ΐουιιο5οτοουοοι

Ευ Βου , ο Μιτου: οιιιιοπιποο.

Ε ο ου Εσυ ιοιιιεεοιιυι Ριιιιιιι

Ευ ιονοινή·Ράοε· Ρέι·Επ;

Οι! ιιυι ε'ονοΙουι:ΡυτΡοευι

Ε οιιι οετοϊουι: ιιΙΙοι·ιυό, ο

Ε πιο νοΙει:ι·ουτΙυι Ριιι·ιιι·,

ΙΙ Ιυι· ιι·ι·οιι Ια Ροι·το Με”

(ΙΙΙ ίοι·οιουτ Ια σου ευι· οΙε

Ε οιιιοτοιουι εΙοιπιυτοοΙε ,

κ

ά;·σ

ήδιι

Ε (ε) Μου. ΜΜΜ Βου Ι'ιυπο, Ρουι·: ου ιυιιιιιι ΐοι·οιτ-ου.



σε ιεΔιιιιιιιιε τιωιιτειι. ήδι·

Ρε!ε ε!σττε!ειιτ :ιιΡτεε ε!ε !'ετιττεε Ι

Επι !'!8!!εε ‹!ε Πει! ειιεεει ω”

Ιττε!ετιι: τετ !! άτα ετι·ετε

Ε ίετι·ε!ειιτ Ρετ ε!ε Ρτε!ετε ,·

Ε! εστω!!! νειιάτε!ειιτ ε!ε

Ε! εεε!ε εττιΡιιττε!τ τενειι!τ.

δ! :ιεεειιε ετι !!ιετ τενειιιιι

Με!ι: ἑι !σ!ε εεττε!τ τεεειιι,

Ρε!ε τ!επιιιττε!τ ε! Πει! εεττ!εε

Ρ!ε!τιειιιετιτ εε!ιιτε!εε ετι !ε;!!.εε ,

Ρε!ε εστιτετε!τ ε!ε ε,εινειιτετε

Ε εεττε!τ τιι!εε εε εεετ!Ρτετε; Με

Ε ε!! ει!! εεε Με! τενετιει τ

Β!ετι ετινεϊειιτ !ι'ἰ! ΓεετΡετεει.

Ε! τειιε !ε Μ! Εετε!”ιιε απ,

δ! εειιι εεε ττσνεπι ετι·εεετ!τ', Χ

Κ”ετι Υτ!ετιτ!ε εετε!τε!! Ρτσεεει ,

()!ιετε!!ει·ε εεε , Οντειιε σετ τιεπιιΠε ει!! εεε νσ!εττιε ε! Ρετ!ετ; -

Ε !ει ε!τε!τε εετε!ιε ιτιεεε·ετ. |

Α !,Ενεε!ιε εεσετΡεε

Ο!! Η Ρετε:ιτσ!τεε εε: εεε, ) Μ·

τω! Οντειιε Ξι εσιι!εεε!ετι '

Πε εεε Ρόε!ι!ει εεεττε Ρεττ!ετι;

Κατ Με!! ενώ:: εστεετ στα!

Οστιττε Πει! ει! Ετειιιτ ετιιε!τό. ύ

_κ

ί



432 ιιοέει::ε

1

Ιι'ΕνεεΙεεε οϊτ εο Ιι`ΙΙ άΙει:

Ε εοιιιειιτ ΙΙ εε τε8εΙιΙετ :

ΙΙΙιιΙτ Ιε ΙιΙ:.ιειιιε. ΙίΙΙ 01.11: από

Ευ τεΙ οντε ε ‹Ιειιιοι·έ;

Ρετ εεε ΡόεΙιἰει σε: Ιι·εεειι

διιιι οτό:ιτιιτ ει; οΙΐετιτΙιι.

Η ΕΙιενειΙΙει·ε μι: εεε ιιέεΙιΙε2.

ΕιιεΙ ιιιιιΙτ ιι·Ιετεε ε εειιιειἰει;

Ρειιεε Ιεε άΙΒιιε Ρετιιτειιοε

Εεεε εοΙιιιιι Ια Ι)ειι-εοιιεειιεε.

Ε'ΕνεεΙιεε ΙΙ νοΙεἰτ ιΙοιιε1·

ΒοΙιιιιι εε ΙδΙΙ ΙΙοῖτ Ρει·Ιει·

Ρόιιιτειιεεάε εεε ΡεοΙιΙει

Ι)ιιιιτ ἰΙ Ριιει εετι·ε εΙε8Ιετ.5

Εἰ ΟΙιεν:ιΙΙετε Ιιιἰ :Με Ιιι·εΐιιιετιτ :

δἰι·ε ΕνεεΙιε, ιι'ειι νοἰΙ ιιεειιτ

Ε Ιε8·ιει·ειιιεπιτ εεΡειιἱι· ,

Νε πεΙ Ρειιἱτειιοε ειιΙΙΙΙι·;

ΤτοΡ ει Ιοι·ΙΙιΙτ ε ιιιιιιι 5εΙΒιιιιιτ ,

Ε οΙΐειι(Ιιι πιιιιι Οτέειι€ιιι·. Δ

Ροι· εε εεΙἰε ε μη· Ι)ειι ΙΙοειιοε,

Μι ΡΙιιε Βιιενε Ρετιιτειιοε;

ΑΙ ΕεΡιιτ8ειιοἱι·ε ειι Ιι·ιειΙ

δεἱιιτ Ρεττιι , ε Ι:Ξι ειιτεινιι

Κε Ισ εεἱε ‹Ιε πιεε ρόοΙιιε·ε

Ε ιΙεΙινι·εε ε εειιι.ιι·ΒΙει.

Η ΕνεεΙεεε Ι`ειιιιοιιεειει

Με

530

δή"



ΒΕ ΙΠΑΒΙΒ ΒΕ ΡΒΑΝΟΕ.

πιο οο ιοοεοτ Κο ιι Ροπιειι ,

Νικ-εετ Ρειε ο ιιιοι· οονοπιιιιιιο

οι οιι οοπινοτοοπιτ τιιτ ιι ι)ιοι:οιο.

Ποιο εοτ ιιιοπι ιπο ππιιιιτ. ι οπιττοπ·οιιτ

Κο ιιπιιπο Ριιιε πιο ποτιιτπιοτοπιτ,

Νιιιο Ραπ ι:ιο Ροιπιο ιινοτ

Νο ριιοτ ειιπι 00τοἔο ππιονοτ.

Η Ενοειωε νιτ ειιπι οοτειΒο

ει ι”οπι οπο: το πιιοπιιιιέ>ιο

δι ππιοειει; οπιττο ιιοπιο Βοπιτ ,

θα ω (ιιιιιπιοι€πιοε οπι οονοπιτ;

Ριιιε ριιττοιι:-ιι Ριιιο εοιιτοπιιοπιτ

Γιιιτο ιο οι.ιοπι ΡιιτΡοεοπιιοπιτ.

11 ιιιι το5Ριτπιι: ιπο πιιιπι ιοτει

.Η πιιιι ιιιιιιιτ πι'οπι τοοοντει

Ροτε τοι οιιππιο ι”πινοιτ οιι

ι)ο-οι Η οιτ οοι ιιιι νέα.

Οιιιιιιι; ι'Ενοειπο οι ιοτππιοπιιοπιι:

να Η νοιπί εοπι ΡιιτΡοπιεοππιοπιτ ,

Α1 Ρι·ιιιπ· πιο σοι ιιιι ππιειπιιιει

Ρετ @το Μι ιιιι οπινοιο ,

Κέθο1 Βιιονειιιοτ τοοιιιιιιετ

Αι Ριιτοιιτοιπο ο ιο ππιοειετ ,

πιο οιιππι-ιι ΐοιπ·ο ‹ιονοιτ

Ε) οιιππιο ιο οιιετιιππιο οετοιτ.

Η Πιιονειιιοτε νιπιτ ειι Ρτιιιτ

Π. αδ

ΜΒ

, ο

Ι
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@δή εει€ειεε

Η Ν: τεε:ιιτ Ρετ ἔτετιτ επιιιτ 9

Ε πιιιΙτ Ιιιἱ ἀἱετ ε εετπιεηε.

ΚΗ Ιεἰεεεετ εε Κε Η μπαι;

ΗΜ ττεΡ :ή €πιπιτ οΡΡτεεεἱυπ

Πειὶετ επ τε! Ρει·ἀἰεἱιιτι.

'Γεω επ ίει·νεπι επ ευπ ἀόεἱι·

Νε Ιεε Ριιετ Η Ρτἱιιτε Ρετήτ ;

(Η ω Ι'ειπτιεπειά επ Ι`Ξ8Ιἰεε

δἱ ειιπιε εεειιιπιε εετ ειεεἰ5ε

(1ιήπιε @Η Η ΗΜ; άεπτιιτει· ,

στα, ε νεὶΠετ, ε ]ιιι1ετ.

@παπι Η επι «Με ιΙιιἰιπε ἀἱε

Εἰ ιικιπάει Ιεε ΕΙετε ἀεὶ' Ρε.ΐε;

ΜΜΜ Ιιιἱ Βι·επιτ πιεεεε εἱι·

Ε εεειιτετ τω ὰ Ιεἰεἱτ, -

Ριιἰε 1·εειιτ εά ἀενεεἱυτι

Ιεε εοπ: [Με εά Βόι1εϊειιε 5

Εεννε Βέυεϊτε ]εττει·επιτ Π

Βεειιτ Ιυἱ , εΡτὲε Γεωεπετεπιτ

θά Ιέτειτιὶε, στ!. ετεἰειπι ,

Ε εά ΒεΙε Ρτεεεεὲἰιιτι,

ΕΙ Ευ σε Η ἀενεἰτ επιτι·ετ,

Εοι·πιειιτ Ιε Μιετει ‹ἰε Μα.

Εἰ Ρτἰιιτε :ιό Για άεΠετπιό:

Βενειιτ τει Μ. ἀἰτ ε μιΠό |

Α! ΟΒεναΙἰετ ; εἰ Ιιιἰ πιιιιεττει/

57ο

58ο

:ΐ9ε



απ: Διειιι_ε ειι υι>.εαοε.

Β,εαττεε, ε Ραὶε !ε εεεκαοαε.

Ααι!ε , εεττεε ε! τα οτεε!εε

Νοε εοαεε!!ι, ]ἑι α!εα1:τό!εε;

Βὶεα Ροι-ε! πε ν!ε εκαεαι!ει·,

Ε Πεα εει·ν!τ ε !ιοααι·ει·;

Μα!τ ἰ ειπα: εκατό: ε Ρετάα

Νε εοατ-!ιοπα Ε!! ειιατ ι:!ενεαα.

κει· α,οτεατ Ρεε !ετταε ετέετιεε 7

Βοαε ἴεἰ , ατε ἀτεἰτε εεΡότεαεε;.

Νε Ροτεατ εαΠΉι· Ιεε ται·πιεαι,

Ραπ· εε τεπιἰεττεατ-ἰ! ι!εάεαε;

Ρετ !εε €ι·ετιι!ε ται·ταεαι !εε !! ν!ι·εατ

!)εα οΒ!!ετεατ ε Ρετά!τευτ.

δἰ ναε ειιε· ει) νο!ει επτα::

Κε ναε πα'οϊει !ε! εαατει· ,

Ρτἱιαεε ναε ΐετε! ε! οϊι·

Τετ εε Κε ναε εετ ε νεαἰτ.

Εἰ (!!πενε!ετε Η τεεΡααἀὶ:

Γ! εατετεἰ, επι Βεα ια'είὶ,

Ρατ παεε Ρόε!1!ει εερεαἰτ

Ε !εε ῇο Ραὶεεε ε !)εα Με.

Ε! Ρτὶατε ά!ετ: εατεαάει , Βἱτε ,

@ο ειιε ναε νο!! πιαεπτετ ε ά!τε.

Ε! αμα ι!ε !)εα ειιε ναε ει·ό!ει Ρα

Εα εεετε ίοεεε ναε καεττι·ει ,

Ρετ !ε ετοἱε ‹!ε !ε τεττε απ, Π

Μ!.

ΒΕ

θα:

Με



436 τ ο ο ε ι ιι ε

Του: Ιτ'ου ιιυ Βιτιιυτ οΙιιιυιιι ουιτοι·οι.

[Μο 8τιιυτ εειΙο ι ττονοτο2

Βιου ονοτό , ει ουιοτοι: Ι

ΙνΙυΙτ εουτ άΙοντ:ιι€υο ιιυι Ια Πει

Ε ιτυἰ ει ΐοιτοιυουτ Ι'οεἰει.

ΒοιΙουι Μι ιυειἰευυ νυε εοττοι

Τουτ ιΙο Ιιουε τυοεειι=οοε αυτοι,

Βο μπι Βου ἐι νυε ΡειτΙοτυυτ

Ε ει νυε τοοουΓοττοτυιιτ ι

δι νυε ουεοιΒιιοτυυτ :ιεεου

Ιου ιτυο νυε Βιιτο ιΙονοι. ι

ΛΙιτοε οοεου ιΙουιιτιιτυυι

Ε ει Βου νυε οοτυπιυτΙοτυυτ;

Ηειετινοτυουτ αυτοι οιΡτοε

ΕτυοΙε τυοεειι€οε ο ιυειΙνοε,

@ο υυε υυτ ου ο οουου,

ΙοΙΙ εΙυι τΙο Πι ευυτ νουυ.

Νυε Ιο νοϊιιιοε ου οεοτιτ

τ Ιεει ουυι ιο Ι'ειι ο νυε ω.

τι Βοτ υιυεττει ιυυΙτ ΙιοΙ εοτυΙιΙειυτ :

Ε ιΙονιιυι: τω. ‹ΙΙετ ου σουτ ,

Κ,ΙΙ υΙουι; ιΙυτο οΙο οοΙ ΡοτΙΙ ,

(1υιΙοε ειυττοε υιἱει: ου οιεεΙΙ.

Ιίειτ Ι:ι ίοτοο ‹Ιο Μι άοΙυτ,

Βοε ΡοοΙιϊοτ εΙυυι: ΙΙ ει Ρουτ,

Βοεριι Η υοε νοΙοἱτ ου,

Νο ευυ Ρυι·Ρουεοτυουτ ουοτιιιτ.

62ο:
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Ρε εεε” τι!! !!!!.ετ!εττ. 437

Ε! Ρτε!τιτ !!ιεΐει!τ ε!ε εεε Ρέε!!!ει

Πε!!! εεε εστε εττ Ρ!ε!!!ε ε ε!!!!τε!ε2,

Πε τε!!!!τε :ε!ε ε ει!!!τ!τ τ

Ρε!τιε ε τετι!!ε!!τΠΡι!τ Πει! Ρ!ε!ε!τ. 65°

Ο!! εε! άενειιτ τω! Με!! επεσε

Πτιτ!!ιεε εε ε! ε ειτεττιει , τ

Ε εε! ενε!τ ἔτετι!! !ιετε!ε!!!ετιτ ,

Ε!! εετετ Ρετ νε!!ιετε !ε Βετ!τ; τ

οτ εεττ ετ!!ιει ει! τε! !!ιεεετε

Πεετ !! Π!ε!!!εε ε>εεετ σιτε.)

Πε τε! ε ε!ε !!στιε εεΡέτετιεε ,

Ε ε!ε !εετ!εε ε εε ετε!!!ιεε ; τ

Ρετ !εεετεε τεττετ. εετιε τε!!!ε

νε!!!ετε !ε Π!ε!!!ε ει! !!ετε!!!ε κ 'Μ'

‹

Ι! !;!!ετ ἐι τετ.: Ρτόε·ι Ρετ ε!ε! ,
τ

Ρε!ε !!ετ Μ! ετσ!τ. Ρετ !!ενει!!τ εε!; ι '

Ηετά!ει!ιετιτ στ! !!σ!! εε!!!!!!!!!ιτ , τ σ κ
Ε!! ε! !!σεεε εε !ιι!ετ εινε!!τ. | Ε

Ε!! Ρσττε ει! !! Ρτ!ετε !ετ!!!εε . _

δ! εε εόΡεττει!τεε!, εεττεε, Δ

νσ!ιτ εε!! σ!! Ε! Ρτσεεεε!!ιιι

Ε! !!ιιιετετ , ε τεετ στε!εει! μ: · ·

Κε Πεεε ε!τ Ρ!τε ε !!!ετε! η

Πε! (]!ιενε!!ετ !!ι!!ιτ ]ο νι!ε ό!. Με

τ

Ε! (!!ιενε!ετε με !ιε ε!ε!τε!ε τ

Ρετ!!!! ε! !σεεε τ!ε!!τ εε νε!ετ ·· :



ό” ι>οτέει:ιε

Οτε Ιιειιτετετ τιε άιιτει ττιἰε

.ΝενεΙε ε (στα: εΙιενεΙετἱε ,

ΙΙΙΙετνεΙΙΙε εετ Ιε,ΙΙ εετ εεεειιτ,

(Μάτι ΙΙ ΡΙιιε νε , ΡΙιιε εετ εΙιεειιτ;

'Ι'ιιτε Ρετ·τ Ιιιιιιιεἱτιε νέιιε ,

Αιιττε εΙεττε ΙιιΙ εετ νετιιιε:

Ρετἰτε (τιε , πιεἰε τιε-τιιιι·ε:ιτιτ

Ρετ εεΙε τἱιιτ Ιε νειε ενετιτ, ω"

'Ι'ετιτ ε‹Ι ετι·έ Ρετ άεειιι τετ·τε

πιι νΙτιτ εΙ εΙιειιιΡ Ιε'ΙΙ εΙοιιτειιεττε ;

(Με πιεΙειιιι νιτ ΙιεΙε ε €τετιτ

Ι)ιιτιτ ΙΙ εϊτ ΡετΙετΙ (Ιενετιτ.

ΤεΙ Ιιιττιει·ε εε ΙΙιιεΙτ ττενεε

(Μπι εετ «Ι7νεί·τι επ Ιε νεεΡτέε;

Ιεεετ ΡεΙεἰε ενεΙτ ετι εεΙ

Ετιτιιι· ιιτιε ετιτἱετε ΡετεΙ

Εεἰτ ε ΡἰΙἰετε ε ε ετεΙιεε ,

Α νειιειιτε ε ε ενετιάΙεΙιεε; δε·

(]Ιειεττε τ·εεεεττιΙιΙειιτ ετινἰτιιτι

(Μπι ε €ετιτ ιΙε τεΙΙεΙιιτι.

Η (]ΙιενεΙιετε ε,εεπιετνειΙΙε

Ι)εΙΙεντεΙ8τιε Ιι'ΙΙ εεΒιιετάε ;

0ιιετιτ Ιε ΡεΙεΙε ειιτ εε8ιιεττΙε

Ι)εΙιετε, ε τετ ειιτιιτ εΙε ,

Ι·Ιεετινεττιετιτ τΙεόετιι ετιττε ,

Αεεει ε ΡΙιιε εεεπιετνεΙΙΙε,

Πε εε ΜΙ ε άειΙετιι νέα ,



ΒΕ ΜΛΕΙΣ ΒΕ ΡΙΙΑΝΒΒ.

Δ-τοπιτ ε”:ιεειει: ιοειπιτ .ιιιοευ.
δοε οιιπ τιιππιιιτ ο ευε , ο ιυε, δ ι

Μοτνοιιιιιτ εοι ιποτ πιο Ρουι: Ριιιε ,

Νο οιιιι;ιει με , ο'οπι ω;; ιο ευππιππιο,.

Κο οι οντο ιιιοι: «ιο οποιο ιιιιπιιο.

ΙΙ πιι που πιιυοπ·οε απο

Ωιιιιπιτ οπι ιο :ποιο ευπιι; οιιττο

Φυιπι·ιο Ροτεοπιοε ειππιΡιοππιοπιι:

Βοε ο τυπιιιι.ιι πιονοιοππιοπιι: ;Βιιιιιοε νοει:οπτιοιπ οτοπιτ νοει:υι ,

Νο Ρετ Βου ιυπ· ιιιεττοιιτ ειιιυ2.

Σοκ-Μι ε'ειειεττοπιτ οπινιτυπι Ω

Επι εοππιιιιι-ιπιοο τιο τοιιδιυπι;

πιω εο τιιπ·οπιτ: ιι υπιε Ριιτιο
--?Β

Μοεττο ο του” ιι'οιε τοεεοππιιιιιι ,

Α1 (ιιιονειιοτ ιιιει: ιιυοοπιιοπιτ:

Βοπιοιπ εοιτ Βου οππιπιιΡοτοπιτ

()ιιι ω ο ι›οπι Ριιτροεοππιοπιτ

Μο οπι τιππι ιπυοτ , ο ιιοτιιοππιοπιτ;

Τυπι ΡυτΡοε ο το νοιοπιπέ

Ροτιειοο-ιι Ρειτ ειι ιιυπιτό ,

Ε οι το Βιιοττ Ραπ ειιπι Ριοιειτ

Κ'ειτοπο Ρυιεεοε τονοπιιτ.

οι νοπιοι Ριιτ νιιε οεΡυτἔιοτ

Πο νοε Ροοιιιοπ ο πιιόέιοτ

Βιιτπιιιππιοπιτ ίοετυοτ ουτιτοπιιτ

Ν

|
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Φί0 ΓΟΒ5ΙΒἔ·

, .

σε ἱεἰ τ'εετεντετ με».

Ποτε ε :εφε εε Ρετἀἰεἱεε

Εεἰτεε εεεε εε εε τεεεεεε ,

Εετιεε ετεεεεε εἱεε εε τεἱ

Βεεεε εε εεε τε οι εε ιεεἰ.

Πε εεετεε: φωτα εεε εε ἱττεεε

Εε εεε: Ρεϊε εεΙ τε Ιεττεεε ε ·>

δειτε; ειεΙτἱειἀἰεε τεττεε

Εεε ΒἰεΒΙεε; εεΓ άετε με,

@εἰ εκει τιιττεεεε τε πεεετετεετ,

Βε Βτεἰ8εετε τε' επεεεεετεετ. Ν

$ἰ εε Με ειιεεεΠ νεε τεετει

Ε Η ετεὶτε Ιεε εε νεΙει , τ

Η Ρτεειετττεετ νἑἱτετεεετ

Κε εετε νεε ειεττεετ εεΙνειεεετ ,

Α Γεεττέε εεετ νεε νεεἱετεε

0εεετ εεεεεε εεετ εΙοε νεε πεεεἰειεε.

δἱ νεε εεΜετεετ εεεεεεετ

Πε εε νεε νεἱΙ Ιεεε εεεἰετετ;

Εἰ νεε ετεεε Με· Εεεε εεττεεε

δὶ ἱττει εε εετᾶἰεἰεε.

$ἰ με· πεεεειεε εε Ρετ τεττεεετ ,

θε Ρετ ιεεΙνεἱε ΒΙεεἀἱεεετεεετ .,

Εετεε εεεεεεε. ε Βἱεε νεεεει

ΕἱεεΒΙεειεετ εετεε Ρετάει. Ν

δ”εε Εεε ενετίετιεε ετεεεεε ,

Εε εεε εεειε ε εε εε Ρεἰεεεεεε,

τ

7δε

Με
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‹

ΠΕ ΠΑΕΙ!! ΒΕ ΡΕΑ.ΝθΕ.

-Ε πε εε!ει εεΡανεατει

Εεε ατεαεεεε εμε ναι οττει ,

Ε !εε Ρτε!αεεεεε ααα νετε!!!εε ,

Νε ετεει Ρ Κ!! εαατ αεεενε!)!εε!

Με ε!εεΡ!εει ε!ε ε !ατ ται /

δ! εεττει τεαεει ε ε;αετ!ι; Ε

Ρα!ε εεττει τ!ε ται νει μέσα!"

Ε τ!ε!!ντεε ε ε5Ρατἔ!ει , .

Εεε 8·τεαι τατταεαι ε !ε αο!ατ,

θα εαατ !!ντό !! Ρεε!!εατ,

Ρατ Ιεε οντεε τ!Ία!αα!τε,

θα Η εε ίατεατ εταταε ;

νεττει εΡεττεταεατ !ε!

Ε !εε €;τεαι @Με εαττεε! ,

Ε !εε τεΡαε ε !ε τ!α!εατ,

σε ε!! εοανετεεατ εεαι ε!ο!ατ ,

θα! θεα εετν!τεα!: ε εκαετεατ,

Ε επι !›οαεε οεντεε !!αετεατ;

Ε ε!ει ται-5ατε εα πιόταο!τε

!)εα ευ! εετ ε!τεε ε: τε!ε ι!ε €!ο!τε.

θαεατ !! ναε ταετΙ:ταατ εα τατταεατ

.!!1εεα-ετ!ετ τεε!εαιει εονεατ;

Ρετ !!εΡε! τ!ε σε! ααα Ρα!εεεα!: _

$εττει άε!!ντεε ταε!ια;εαεατ Π

Εα απ! !!α ααε εε!ει ταεαει,

Ε ειιε! τατταεατ !τε ναε εεατει,

Εεε ααα .!!1εεα-ετ!ετ εΡε!ει ,

ω

ι

ή!
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Με ιιοιἐειιιε

(Ιετάοε Κο νυε τιοΙ' οΙιΙιοι.

ΒοΙΙντο εοττοε Ρετ οοΙ Μπι

Ρετ Ιε Βου 8τεοο Ιο εενυυ;

Νο Ρονυυε ΡΙυε ου νυε οι-οεττο,

Εοτυευάυυι νυε εΙ Βοι οοΙοειτο.

ΑΡτοε οοΙο Ιιέυοοιουυ

Βου ιΙοΡεττἱτουτ ιι Βετυιι.

Η ΟΙιονεΙοτε τουιιε, ευυε ,

ΑΡΡετἱΙΙο2. , ο ουιουτιε

Βο υονοΙο ΒειειΙΙο ουιιιτουιΙτο ,

Ροτ-ου, ε Βου Ρυιεεο Ι`εΙιυο τουτΙτο.

(ΠΙ εο οουιΙιευ ιιιυΙι εονουτ

Ρετ Ρτουοεοο οουττο Ιε 8ουι;

Αυτοετο ε'οετ ο οονοιιεΒΙοε

Βο οοιυΙιετττο οουττο ΒιεΙιΙοε ,

Β ουουιουτ ου Βου οερότευι;,

Αιουι ΙιιιυοΙ νουάτυυτ ενευτ.

Βοε εττυοε ε”οετ-ΙΙ Ιιιου ετυιοε

Ε Μου €ετυιε ο ετιιτυοι;

ΗευΙιοτο άσε ιυευεο ουτ νοειυ ,

Ρετ ιΙυοΙ Ιο οοτε ουι άοΐουιΙυ

ΒοΙ' ου8ιυ ιΙο εοε ευουιιε ,

Ε Ι'οεου ιΙο Βευοο σει ιιτΙε.

Ηευτυο ουΕ υπ ιΙο οτοευοο

Βευττο εττυουτο ιΙ,οεΡοτευοο;

ΕεΡοΙο ευ άοΙ δοἰυ: ΕειιιτΙι,

78ο

79ο

Βου



ΙΙΒ ΕΑΒ!!! ΒΕ ΡΙΚΑΠΟΒ.

$ἱ ειιπι Η Ιἰντεε Ιε υυε (Ετ.

Ο,εετ Η ΡειτοΙε .Ππεευ-ει·ἰετ -

Κἰ ιἰε ειπε πιω πωπω· Γερτἱετ.

ΜιιΠ; Ιυἱ θεά εἱΙ δεἱΜ: Νιιτι εὶὸεΒΙεε

ΚΗ τεεευετ εονεκπ Με ΠἰεΒΙεε

ΚΗ πε Βιετ Ρότἰ2 πε €επιπ

Νε μι· Ιειιι· 8τεπιτ τιιι·πιεπτ νεπειιι.

Μι [Με άε ευη Μπι εεἰἔιιιπ

ΝεΓ ἀέειιτ Ρ:ιε ετι εε ττἰεπιτ.

Νυιπ, ἴεὶτ-εΙε, πιιΙἱ ΪιΉ «Δω

Νε επ 8ι·ειπτ ΒοεοἰΒ Ια τεεΙεἱπιτ ;

Ιεεἰ επιηει ειππ ῇο νιιε :Β,

Η (Πιενει!ετε ευΙε επτειπΠ,

Εεε ΒετειἱΙἱεε εεριιτιωΒΙεε ,

ΚΉ ίσοι επεοπιττε ΠἰεΒΙεε.

Η κή εινοἱτ Βιιετεε «Με ,

(2ιιατιτ ω! οἱ ε εεευτε, _

Πτιε τεΙ ποἱεε ε υυε τεΙε απ,

Παω εἰ Η ιπιππ ΐιιε1: εεετιιτπιἰι;

Κε εἰ τικ Η Ιιοπιε ἀεὶ' πισω; ,

ΟὶεεΙ, ε Βεετεε Κε ἱευιπ,

Α υυε νοἰι οτἱεεεεητ τιιὶτ,

Νἰ ειιετ πιἰε Μπιτ ἔτεἱ8τιιιι· Βτιιάτ;

ει ιτε Βια; ‹ὶε Πειι Η νει·τιιι,

Βε Ιειι1ιιεΙε Η εε επ νεετιιι ,

Ε Ιεε εοπΐοτι Ϊίὶϊοιιτ επι , ε

κ
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@ή τ>ειέετι:ε

Εεε εεΙτιι Βεττιιιε Ιτ'ενεΙτ ω” ,

Ποτε τΙεΙ' εειι (εετ ε(εΙει ,

(ΙΙιειι2. ε-νεΙ ε εετἰττιετ ,

ΑΡτεε Ιε €τετιτ τιεἱεε ε Ιε εεττ ,

Ετιττετετιτ ττιιτ ετι Ιε ττιειειιτι,

θά ΙιΙάτιε εττιΙιι·υϊεεετιιετιι,

δει· Ιιιἱ τ·εοΙιΙτιιετετιτ Ιυ.τ τΙειιι.

Πε εετ τιιτε ειιττε ετεετιιτε

Εετεἰτ ΙιεττΙΙ:Ιε Ιιιτ ΙΙΒιιι·ε ;

Ττεετιιτ ιεεἰ τΙεί(ι€ιιτει

Ειιτιτ Ρετ· έττειιτ εεεΙιει· εεΙιιεε ,

Ε ειιετιτ ΙΙ ΙΙενεΙετιτ εεΙυε

Ρετ· τεΡτεεΙιε ιιτιτ ε με ΡετΙε.

Η Ι·Ιεττιε :με τιιιε ειιτιτ εετνετιτ

Ε ετι τιεττε εεντε τΙεττιετετιτ ,

νετιετιτ ε τιιιε εΡτὲε Ιω· Πτι ,

Ε ειιτιτ ε εεε εε τετ ετιεΙιτι.

Ε νιιε , εετεε τω πάτε νειιιιι ,

ΒΙετι τΙενει εεττε τεεειιι ,

(Ιιτει€τιιιτ Ιοιιετ, τ5ττεΙετιιιτ ττιετιτε

Βενετι ενεἱτ , Ιδενει εεΙἱτε

Νεεττε εεττε ε τιοεττε εετιιΡεΙ8τιιε ,

Ε νετιἰετεε ε τιεττε ετινἱε ,

θτετιτ €τεεε τΙενιιτιι τετιτΙτε ε νιιε ,

Κε πάτε εετεε νετιιιι ε ειτε.

Αιιττεττιετιτ ειιτιιτιε τιιιε 8·τετιτ τεττ

ι
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ΒΕ ΠΑΕΙ!! ΒΕ Έ'ΒΑ.Ν(ΣΕ.

Ωυιιυτ νυε πι”ιιτοπιτιιετεε ιο ππιοττ;

@ο νυε νεπιιετοε εεΡοπιιτ

νο: Ρεοιιιε: Ρετ ι:ιιτππιεπιτ ευιιτιτ.

Οι ουτε: νυε εεε: ιιοιυτ ,

Μεεετιε , τυ.τππιειι: , ο ττιειυτ ,

Ρυτ οο ιτε Με πιιιε εινα:: ,

ει πιο: οοπιεειι: οτοτε νοιε: ,

Δ ιο Ροττο εοιπι νυε πιιεπιτυπιε

Ου επιττιιειοε ιιοτε νυε πιιετττυπιε.

ιιυπι€-τοπιε ιιυττε: οι οπο» νιντο,

Ε νοε ιιόιι: Βιιτο ο ιιοιιντε ,

δι ιιιοι: εποε: ιι π·οππιοπιετ,

Κιιτιοτε ιιιοι· ο ιοιο "οι ,

Πτυοιε Ρειπιοε ο €τιοιε ι:ιιτππιοπι:,

Αυτο: ο‹ι πιιιε ιιπιιιιιιοππιεπιτ.

ιεει ιιιιιετεπιιοπιι: Ρ:ιτιοιιοπιτ ι

Η ι)ιοιιιε ο ειιιιοιιοετουοπιτ ι

τι Οιιονιιιοτ τι ειε πυτπιπιετ ,

Ε ευπι ΡυτΡοεοπιιειιτ ιιιιεειιετ;

Κυ νοιειετ ιι ειε οοιιεεπιιιτ

Ου Ρετ ππιιιπποοο ου Ρετ ιιιιιπιτιιτ. .

Με ιι (ιιιονοιετ.ιιιοευ-Οτιετ

Ν'οιιτ Ρουτ ο πιε πιο εε ίτοιπιιετ ι

Νε ιιιιιπιτιιεεοππιεπιτ , ιιε ππιιιπιειοε

Νει, τιεοοιτιτο ιυτ Ριειειτ ιιιοο:

Ευ Ρειιε εε ειετ πίσω: Ρουτ πιο ειε;

ό45
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άά6 ι=οεετεε

Νε πω: εε τεετ ΡετΙετ ε εΙε;

ΙΙ νἰτεετ εἰεε ΜΙ Ιεε ιἰεεεὶετ

Ι·Πεεε εεε·ιΒΙεετ εΒεεεεε Η Εεεε.

τ

Πε ΐεε ίἰτεε8: εε εἰειἱετεεεετ ,

Εε Η ιεεἰεεε τεετνεἰΠεε Βτεετ :

Ρἰει ε 1εεἰεε Ιεἰ Πεετ ΐοττεεετ

ΕΙξεε Ιε ]εττεετ εττε!ειεει ;

θά ετοοε εε ίετ εετ. Ιε Βετετεετ ,

Ηἰἀεεετεεετ εετ Ιεἰ ετἰετεετ.

Η ΕεενεΙετε εε εε άο1ετ

ΑΡεΙΙετ Ιε εεε ἀεὶ” ΕεἰΒεετ;

Εἰ Εεετεἱ εεἰ σε εε εεετ ,
Εείΐετεετεετ ΚΗ' ί-εε Π ΡετΪεετ

Ϊ..ε Ρόεεεεετ εεττε εΙε τεεἰτ ,

Ε τετ εεε εετε ετάετ ε: Βτεἰτ.

Ωεεετ ἰεεΙ Βι·εετ τεττεεετ εεετἰ

Α Πἰεεε-ετἰετ ετἰετ επτά;

ΙεΠ εεεε Με Εεεε εεϊεεεε

ΠεΪ Ρτετεὶετ τεττεεετ σε Η (ε.

ΑΡτεε εεΙε ἰενεεεεἰεε

ΚΕΙ Εετ εε εεΙ εεἰετἰετεε εεε ,

Εεεε ἀόΙἰντεε, Η ίεε εετεἰετ ,

Ε ἰεἰετ 1ετεετ τεττεεει τετεεἰετ.

Ωεεετ Η ΕεενεΙετε απ! νεε

Πε Πεε Ιε τετεε ε Ια νεττε ,

89ο
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ατε ει.εατα α:: ειμαστε. 447

Ε!! !α! ε!ε!!ε ΐετταεαιεατ ,

Ε ετεατ Ρ!αε εεατεταεατ Μ·

Εεε ταταιεαι σα !! ι!ε!τ εαττετ , -

Ε εσ !εε !! ι!ε!τ ττεεΡεεεετ.

Εεε !)!ε!ε!εε άεεΡ!τ εεαε ΐε!!!ε , `

Ε !ατ τατα!εαι, ε !ατ !σετε!!!ε ;

Εα ααε ννεετε τέε!αα Δ

Εε α!ε!αεατ αστε ε!ε !ε ταε!εαα , · ε τ

!)ματ !ε τεττε εττ αε!τε ε σ!εεεατε;

Ν! να; αα!ε εαττε ετόετατε ,

Εστε !εε !)!ε!!!εε Ε! !ε α!εαετεατ, τ

Ε τ! τω; εατατ !α! ετ!ετεατ. ε”

Ε!! σατ αα Ρτε!ε! νεα1: ε εεττ! ,

Κε !α! Ρετσσατ !ε αστε Ρεττα!;

Ι! αε!' Ρσε!τ α!εατ σϊτ

θεετ τατιαεατ !! εσν!ατ ειι!ΐτ!τ.

!)εετΙαεε α !,αατ ττε!τ ε ταεαό

σε !! εσ!ε!! αε!ετ ε!! εετό , `

Α !ε !!α ατε! ε!εε!ε !ε ταε!αεατ ,

θα !α! Με! ν!ε Ρετ-τατ !ε Ρε!αεατ.

Ρετ ααε νέ!ε €τεατ ε !εε ,

Εε ττεεττεατ εα ααε νε!εε , Ε θα·

θε!ε Ρεττ τ!αατ !! εσ!ε!!ι εαττ , ·

Ετ! ?νετ :μετα !! !α!· εαατ εαττ.

θεαττε μα: νετε !ε εα , έ! άεεετε ,

Ευ! τααεττετεατ Ρετ!!!αε εεττε
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Ου ιΙ ιο υιοιυουτ ; ω οι

(ιτοιε ιιΙοιιιτοε; ο ιιοΙυτε ; ο οτι;

Ε ουτυ ΡΙυε εΙετ ειιτιυιευτ

ΡΙυε οἰ ΡΙοιυτο ο ιιοΙυτ €τευτ.

Ευ υυ Βι·ευι; οΙ·ιευιΡ Ι,υυτ Ρυιε τυουο

ΡΙοιυ τιο ιυιεοτο ο άευιεττό;

Η (ΙιιονεΙοτε υο Ρουι. νέου

ιιε €τευάυτ ‹ΙοΙ οΙιετυΡ ; υο εενοοτ.

Βο τυτο τυετιιοτο ‹ιο Βιουτ

νιι ΡΙοιυε οιετ οΙιιιυιΡ νοτειοτυουτ ;

Α Ιε τιοττο ι:υι οετουιιυε

Ευνοτε; οι ει οετοιουτ υυε.

Ου οΙουε τιο ιοτ ο υιοιυε ο Ριου

Α Ιε τοττο ευιιτ ουιιοΙιιοε;

Ριιτ Ι'ειι€υιεεο ιιο Ιιιι· ιΙοΙυτ

ΜευΒοτουτ Ιε ιοττο ε ττιετυτ.

δονουτ ιΙιεοιουτ ου ιιευτ οτι :

« Εειιετιιιοε υυε ; ιυοτοι ; τυοτοι. »

Μ ενοιτ υυι υυι ε”εΙοΒ8εετ

Νο ιιυι ‹Ιο τιουε Ιοε οερετυιεει;

ει ΒιεΙιΙοε ουττ`οΙε εΙουουτ

διε ιιετοιουτ ο τυτυιουτοιιουτ.

Αι ΕΙιονεΙιοτ ιιιουτ εονουι: :

« νυε ευιιοτοι ιοοετ τυτυιοιιι:;

« Μι υυε υο νυε νοιΙΙοε τουιτ

« Ε ε υυε οουεοιΙε οΙιοιτ;

κ 5ο νυε νοιΙΙοε οοτιοιυουιουτ

ι
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ιιιιιιι.ιιιιιιιιιιι>ιι.ιποε. Μι)

α ΙΙιιίεεει· νοειτε ΡιπΡοεεπιεπιτ , '

ιι Ηοτε νιιε τειιιει·ι·ιιιιε εεἰιιεπιειιτ ,

« ΡΗ ειπε: ιιιιΙ ΒΙεπιιεεεπιειιτ ι

« δ”οιΙ ιιιιε ι·ετιιιιιιε2 Βιιεπιειιι:

« Τιιι-ιιιτε ειπα Ρειιιε ε ιιιτιιιετιι:. »

ΙΙ ι·ετιιιτ Ι›ἰειι ειι ειιιι Ρειιεε

διιιιι Πειι Ι'εινειτ ει” άόΙΙνιιό ,

ΝιιΙε τΙετι πε Ιιιι· τεεΡιιιιι:ΙΙ , Ι

Μ” Ιεε ιΙεεΡιει; ε εΙε Ιιιιϊ Μ'

Ε. νετε Ια πειτε Ιε ιιιετιεἱειιτ, ·

Τικ πιι ει ειιπι Η ειιιιι·ε εειεἰειιι:,

Β εΙε νοΙειειιι: εΙοιιίἱεΙιἱει· , Ι

Μεε Η ιιιειιιΙειτει :ιΙ ΟΙιεν:ιΙιει· Ι

ΠεΙΙ τιιιιι Ι)ειι Η Ι,οιιτ ιΙόΙινι·εΐ,

ει :ιό Πιεειι-Οιιετ τεοΙειιιιε.

ΟΠ ιιιτιιιετιι πε ΙιιΙ Ροιιτ ιιιιἱεἰι·

Η ιιιιιιε Πειι Ιεε δει άιέΡειιιιτ.

Ι)ΊΙιιεΙα Ιε ιτιιϊεττειιι: ε ιιιετιετειιτ ,

ΒειΙειιι ιιπ ειιιιτε εΙιιιιιιΡ ειιτι·ετειιτ Ι 0*°

(Πι 8τει€ιιιιτειιιττηειιι :ιό νέα Ι

Κετι εεΙ ιΙιιιιι Η εετεἱι εΙεεειι.

Ι)ε εΙιιιεοιιιι έι€ε ιΙε Ια Βιετιι . ι

Οιιι επι εεΙ εΙιειττιΡ ιΙινετεειιιειιη Ι

Α Ια τεττεΙιιι·επτ ειιΙεΙιό ε

(]ιιιιιε ΙΙ ειιιιτε ε εΙοιιίιεΙιε.

ΤεΙε εετειι Ια ιΙΙνει·εετει ι

Ί Ι.ι - ει)

`



@ο υοἑετεε

Ι.)ε εεΙε ττε'ετι εεΙ εΙιεττιΡ :τά ττενει ,

Ε άεε εεττεε ΜΙ νιτ άενετιτ,

δετ Ιεε νετιττεε ετετιτ €εεετιτ; 99·

Εεε εεττεε 8όεεϊετιτ ετινετε

(]ΙεεεεΙιετ ε Ιε τεττε εά (σε.

Ι)εάετιε εεετ εΙιεττιΡ σε εετ νετιεπ

ΡΙεεετε άε εεε Ι εά νότα.

@εἰ εάετιι εετεϊετιτ €ιεετιι;

δετ εΙε νέειτ άι·εΒιιτιε ετάετιι ,

@εἰ Ιεε Ρει€τιεΙετιτ ε τετττιετιτεεετιτ .,

θά άειιτ ετάετιτ Ιεε άενεετεεεετ.

ΡΙεεετε Ι νιτ τΙιιἱ ετετιτ εεἱτιτ

Ε άε εεττιειιτ. ετάετιτ. εεττεΙτιτ, ω”

Ε Ρετ Ιεε εεΙε ε Ρετ Ιεε Με: ,

Με Ι ενεἰτ άεΙετειιε Ιεε;

θά Ιετ· Ιετιἔεεε τΙεΙ τι·ιεΙτ ειιτιτ ΐεἰεεε

Ρετεετιτ Ιιιτ· εετε ε Ιετ ΡεττΙεεε

θά Ι'ε8εεεεεεΙ ττεἱετιτ (οτε

θε Με ει·τ νἰε Ιεε εεετε άεε εετε.

θτεΡεει Ι πετ ττιετνεΙΙΙεε €τετιι

@ο ΙεΙ εττ νιε ττεετεπ. ετάετιι

δετ Ιεε τει άεε εεεεετι·ι εεΙετιτ

“στο

θά Ιετ Ιιεεε εεε ΙιεττΙΙιΙεε ενεἱετιτ.

Α 8τετιτ (ετα: ετετιτ ειιτετιτἰε ·

Ι)ε ττειτε Ιεε ειιετε άεε εΙιειτἱε;

(ΙΙΙ πρι ετειιτ ΙεΙ τετιιιιτ ,

Εε ει·ετιι τεττιιειιι Ιτ'ΙΙ εά νέετ ,



ΒΕ ΜΑΒΙΒ ΒΕ Ε'ΒΑΝ(¦Επ

Νο ιιτιετεπιι. πιο πιοιιιεετ

Πο Βπτειππιοιιτ Ριοιπιπιτο ο πιο Ριιιτοτ.

Η ι)ιειιιοε ευτ ειε ευτοιεπιτ ι

Β ιιεειοεπιτ ο ει ιιετοιεπιτ; ι ι

(ιιιειιιε εετ ειι πρι επι τει τιοιπιε ι

Ρετ εοε Ροοιιιο: εε ττειιε ο πιιοιπιε.

πι πιο πιοοιτ πιιοπιτ νέα; ο

Επι 8τεπιπιιιτ πιει' οιιεπιιΡ πιο εενοετ ,

Βοτε πιο τεπιτ ιπ,ιι ι ιιιπι επιττε:

Β Ιεε, πιο ιτ:ινοτε πιο ιιιοπιο:.

[ιο (ιιιονειιοτ υπιι εΡοιεο

1.1 ι)ιειιιο ο ιι ιυι Ρετιπ-ιο :

Το: εεε ιυτππιεπι: πτυο νυε νεο: ,

Αυτο: τι νυε πιο ιιυε οτοο:.

πι Ιεε πιεεΡιτ, οι ε'επιττοπιιεττοπιτ ,

(ιιιππι ιι οτι εεε τιιτπιιοπι: ιο ππιειτεπιπ:;

11 εΡοιεπι ιο πιυπι .ιιιεευ ,

Ρετ πιει ειιιοι πιοιιντπιε (ο.

ιιυειπ ιιιοι: που , ει ευπιτ ειε

Αι τετ: οιιεπιιΡ ου ιι ι'υπιι: πιιοπιο

Ριειπι πιο πτιιεοτιο ο πιοιιιτ,

Β πιο οτιοππιοπιι ο πιο τιιυτ ;

ι)ο τυπο τπιπιπιιετο πιο ιιπ-ιο

Ι ενειτ €επιτ ττοΡ €τιιιιτ Ριοπιτπιο ι

Β ιυτεπιτ επιοπι: ο επινοτε

Βιοιιιο: επι τοττο, οπι οιουε πιο ιετε

Ατπιεπι: , πιοε οιιιοιε πιοπ:ι ιτ'εε με

4'.ιπ

εσεο

ιοιο

ποήο
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452 τεεετεε

Ζ

τ

›

Ρετ τει Ιεε τεετεΒτεε εεετ Εετεει

Εἰ εεεεε , Ιεε εειε εἰ τεετττεἰτ

Εεε ἀεὶ Κε εΙεε εἰ τεεἰἰετεἰτ.

Εεεἰ ττεε 8ττιετ εεἔεἰεεε εετεἰεετ

Κ”ενἰε εεεεε ετἰετ Ρεεἰεετ

Εετε εετεε εεετ αμε ίεἰεεεετ τεετι

'Γεω εετεϊεετ Ιετ τεττεεετ. τοτε

Νεε εετεϊεετ ε Η Με: νεει

Εεε τετετεετεετ ε Βετε ε εεε;

Ε Η ΠἰεΒΙε εἰ Ιεε Βετεἰεετ

Κε εεΙε εἰτἰε εεε ενοἰεετ :

ΑΠεε ! λε Με εεε ἀόεετνἰτ

Κε τεΙε Ρεἰεε ἀεἰτ`εεἱΐτἰτ;

ΑΡτεε εετ Η ΠἰεΒΙε εε

ΑΙ Οἰἰενεἰἰετ εεεε εεΙ τεεΡἰτ ,

« ΙτεΙε Ρεἰεεε εείΐτε·ει νεε

τι Εε νεε εε εεεεεετετ. ε εεε;

« Ε 1εεεει εε Κεν” ετεΡτἰε -

ιι θε τεττεεετεε εεττει τετ νἰε. »

Η ἀεεἀεἰ€εε ε εἰτἰεεεἰετ,

Εετ εεεεεἰΙι ε εἰεετ εε δε.

Η Ιε νεΙεἰεετ τεττεε Πει·

Ε ε Μ τεττε εΙεεἱἰεεἰετ ε

Εἰ εεεἰ εετεϊεετ Η Ρεἰεε , σ

@εἰ Η τετεετε Η εε εετεε

ΕΑΒ εεε Πἰεεε-Οτἰετ εετεειεετ

Εἰ τω! ᾶεΙἰντεε εττεεεπεετ.

:εδο

τοῦο



ει: ειμαι: απ τιιιιιιατε. @Β

'Ρεατ !'ααι: ττε!τ ε εεε!ιό εαιτ'εαε

θα!ε! αα;!τι: σ!ιειαΡ !ε α!εαετεαι σαι-Με, Ν”

'Ρατε ιαεα!ετε ‹!ε ιστα!εαι ,

Ε!! να !ε θ!!!νε!!ετε ι!ει!εαι.

Ρετ !εε Ρ!ει εετε!εατ Ρεαι!ιιαι

Ρ!αεατε σε! ε!!εεαεε ετι!εαι

Ε Ρετ !εε ιαε!αε ε Ρετ !εε !ιτει

Ε! Ρ!αεατ ει! ασ!”ετεαε !ει.

Ε ε! ενε!ι :αα!ε ι!ε εεαε

θα! Ρεαι!!τεαι: Ρετ !εε ε!ιενει!ε;

Ε! Ρ!αεατ !εε τεετεε ε-νε! -

Ρεαι!!τεατ ει! !!ειαε ει!!εταε! Μ"

Εε!τε άε εα!Ρ!!τε ει!! τιε Ματ.
Ρετ !εε €εια!›εε !!ει ἑι-ιαααι Ι

Ε! !!α Ρεαι!ε!εατ εταε!ειαεαι

θα στοεε ετι!ει!ι ι!!νετεειαεατ

Ρετ σ!!ι, Ρετ αεε , ε Ρετ στε!!!εε ,

Πε εεαε ! ενε!ι:-!! ιαετνε!!!εε;

Ρετ ω, Ρετ !!σαε!!ε , ε Ρετ ταεατσα,

Ε Ρετ !εε ταεαιε!εε , εε πανω! ,

Ρετ Ρεα!τε!!!εε, Ρετ ε!!!ατε ,

Ε Ρετ !εε !σαεε !εε Ρ!!!εατε. έ Μ”

θειιε να Ι! Π!!ενε!ετε Ρεαάεαι.

Ε! απ! ευ! εει: ται-!ατε ετι!εαι ,

Εα ίσταε!εεε ι:!ε εοι!Ρ!!τε εεΡι·!ε; τ

Ε!! ν!τ εεεεαε :Ιαἱ ει·εατ !α!ε ,

Αεειαεαε ει! ν!ιετε ε !ατα!ι



@κι τοιιειι:ε

()υι ευτ ἔτειΙ οτουι τοειιε;

Αειιιιευε ου νιι ιυιε ου οειιοιε

Ε τοειιε ου εουΡΙιτο ο οτι Ροιι.

ιι ΒιεΙ;ιΙο Ιοε τοειιεεοιουι ;

Βινοτε υιοτευε ευτ ουε ιυυιιοιουι;

ιι ευιτο ΒιεΙιΙο ιουοιουι

Μεοοε οι: ιοτ ειε οΙόΙιειοιουι.

'Ρυιο υιευιοτο οι: ιοτιιιουι

νε ειτο Βννοιυε ου ιιτοεουι;

Βο εοε οουιΡειουυυε ειι νου:

ΡΙυευτε Με ε τοοουουι ,

ου οι ειοοΙο ενοιουι οειο,

Μοε ιιιεΙουιουι οι·ουι οντο.

Νυι ιι'ι Ρυττοιι υιυειτοτ υο εΙιτο

Ιοε ΡΙυτε; ο Ιοε οτιι ; υ'ου οεοτιτο.

(3ιει οΙιευιρε υ'οτι υιιο εοΙουιουι

ΡΙοιυε ιιο Ιε ιοττυουιόο €ουι ;

Αιυε οτι άοε ΒιειιΙοε ΡΙυευτε

ου ου οειοιουι ιοτυιουιυτε ;

Ευιτ'ουε ιο Ρτιειτουι ; ε”ιι” νοΙοιουι

'Ροττυουιοτ ; υιοε ιι υο Ροοιουι.

Σο υου .ιιιοευ-Ετιει τοοΙειιιε

Ρετ ιοοΙ υου εο ιιοΙιντε. .

Μιιιι οει οιει υουε ιιυε ιι υουιοτ

Ρετ ουι ου ιιυοι εο άόΙιντοτ.

ΙΙυοο ιο ιιιοιιοι·ουι ενευι

Ευ ιοτιυουι νιι υιοτνοιΙΙοε ετευι;

ΧΙΟ!)

ιιιο

ιιιυ



πι: ιιιαιιιπ πιι εκεινοι. .ΙΜ

[Με ι·οιιε αι·ιΙαπτε ε ΙιιΙπε ΙΙ

Ι)ε-ειιιι. ετι Ια ΙΙιιπιε εοιιΡΙιι·Ιπε; γ'

Α. Ια τοιιε εἰ ω ειιπτ πιἱε , '

θά ει·οοε ‹Ιε Πει· ατιΙαπτ ιιεΙε ,

ΓἰοΙιἱει ίιιι·επι εεΡεεεεπιεπι; /

δικ· εεε ετοεε ΡεπόΙέϊεπτ Ισ €επι.

Πιιπε πιεἱιἰετ. επ' ι:ει·ι·ε εετεἰι ,

Ε Ι'αιιιι·ε επ Ι”εὶι· ιιιιε τοτε απΙεἰι; · ΙΜ

ΙΙΙ εΙιιιιιΙΙ επι ιΙε-ειιε ΡεπιΙεἱεπτ

Επι Ια ΙΙαπιε εοιιΡΙιι·Ιπε αιιΙεἱεπι , _

(ἐπὶ ιΙε Ια ι.ει·ι·ε νεπεἱτ ειιε,

ει οεοιιι·ε πε ΡοεΙτ ΡΙιιε.

Ε ιι Ι)ΙειΙιΙε απει·ιειπεπι

με πποειι·ει·επι ΙοεΙ τοι·ιπεπι ,

Β Ιι.ιι ιΙΙεπι τω: επ .ιιΡετι ,

Οιιε εΙΙΙ α ειιε πε εε εοπνειτ,

Οεει τοι·ιπεπι Ιυἱ εετοι ειιΙΙτιι·

Ε ιΙε-ειιι· Ια ι·οιιέ-ἐ νεπΙι·. ···°·

Επι. Ιεε ιΙε ιΙε-ειιε νιιε επει·οιιπε

ΑΡει·ι:επιεπτ νιιε ιποετει·ριιπε,

Πιιπι ίεΙτ ιοι·πιεπι εἰΙ εΙιαΙιΙΙ Μπιτ,

Ι)ιιΙ α Ια τοιιε ΡεπιΙιι εππι:.

Η ΠΙαΙσΙε αΙει·επι αναπτ

ΙοεΙε ι·οιιε ανΙι·οπιιπτ ,

Η ιιπ ιΙεΙ” ιιπε Ραπ εειεἰεπι ,

Η αιιιι·ε επεοπιτε ι1πἱ ιεποἰεπι

θταπτ ΡεΙε ι.Ιε ία· τι·εετιιι αι·ιΙαπν

Ή

Ν



.με τοτἐειεε

Πε Ιε τετι·ε (ιιτειιτ Ιενετιτ..

ΙεεΙε τεεε ετιεειιττε-ειετιτ

Ιεεεε Ιι πιεεττετιτ εεει εετιτ; .

ΡΙεεετε εετ ά,εεττε ττιετιιετε

@ει Ιε τεΙιεετεεετιτ ετιετε ,

'.Ι”ετιτ Ιε τεεττιεεετιτ ετ·εεΙεττιετιτ,

Ε τετιτ εΙεετ ιετιεΙετιιετιτ ,

@εε τιεΙε τιε Ρεειτ εεΙε Ρετνειτ

@ει Ρειιάει ι ετετιτ νειτ.

Ρετ Ιε ΙΙεττιε τιε Ρετ Ι”ι€τιεΙεεεε ,

Ετι €τειιτ ττιιεετιε ε ετι 8·τειιτ τι·ιετεεεε

Εετετιτ ιειΙ τινι ΙΞι εετειειιτ

Ε ειιι εεΙ τετττιετιτ εεετετιειετιτ.

Η (ΙΙιενεΙιετε εετ ετιττε εεε Ρτιε

ει ΙΙετιτ τιε-εετ· Ιε τεεε τιιιε ,

(3εεττε-ττιιιιιτ Ιε (ιι·ετιτ· Ιενετ , Ι

Μειε εεετιτ ΙΙ άενειτ ενεΙετ`,

δι εά ιιειτιε Ιε τιετι ΙΙιεεε,

'Γεω εττετιι.ετιτ άεΙιντεετε.

ΙΪΙΙεεε Ιε ττειεττειιτ τιιειτιτεεεετ

εετ τιιεεετετιτ ειιτι·ε-εεε ενειιτ ,

'Ι`ετιτ Μι νιτ Ιειτιι εεε ειειειιτι

Εεττιεεε ε εΙε ττε 8τετιτ Εεεε;

Τεετ (εά Ιεε ε άε τει Ιει·ιττετ

ΙΙΙιιΙε τιε Ρετ εΙιειειτ Ιε 8τειιτΙετ.

Πι Ιε ττειεττετιτ Ιιιάεεεττιετιτ

ιεδε

ιεεε

Νοε



πιο ιια.ιιιπο οι: Μπιουτ. @ο

ιιοιιι: οτι: πιο π:ει ιιοτιιοτ€επιιοπιι

φυεπιι. ιο ειιειυτ εουιι ει 8τεπιπ

(2υ'ιι πιο πιοειπ ειοτ ενειιτ ι

πι ε”ετοετυι ; ειι ιο ιιεπετεπιι.

Ρυτπτυοι πετιοιπι: ιυι πιουιπιιιπιετοιιι Ρ π "ω

@ο εετ υπι ιιειιιε ππυο νυε νεο: ,

νοιιιο: ου που , οι επι: ιττο:.

Βιιι€πιο: εοττο: οπι οουε πρι ευπιπ

Β πτυι εεε Μάτι: πιόεοτνι: ιιπιτ;

Μυιι επι πιο οουιπ πιοπιοπι: οι:

Β 8τεπι: ιιοιυτε ο σου: Ριοτι:.

@Μπιτ επι ιο. ππιειεοπι ίυπι νοιιυ:

Μυι: ι επι πιυτε τετοιου: νου:;

Η πιενεππιοπιπ πιο ιο πιιειεοπι

Βυι Ριειπι πιο ιοεεε επινιτοπι

ι)υποπιιοπιι: ιεεε ο Ρει·ιυπιπιεε ;

δι οετοιεπιτ πιο-ευ: πυτεε τυιιπιοε

δι Ρτεε πι'ευττο ειιεεουπι οει:ειι:

@πιο νιε ουπιυεε νοιο ι Ρετειι.

ιεεε οιιοεεε πιοπιι: ιιυε Ρετιυππι ,

Βεπειεπιτ Ριοιπιοε πξο πιυε ττονυπιι;

ι)ο οιιεεουπι εετ ιι εοτ ιιοιιιεπιτ

Β πιο οιιιιεουπι πιιοτπιι ετπιεπιπ.

(;τεπιτ ιπιυιτιι;υπιιπιε πιο οεπιτ

ι επι νου πιινοτεοπιιοπιτ,

Πο τουτο ππιειιιετο πιο Με,

Ιιυοιπ οετοιεπιπ ιοτιπιεπιππιο.

ι .

ι

;
.

!
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ΜΒ υοἑειιε

'Πιτ. ίιιι·επιτ ΡΙιιιι€ό Η ειιιςιιιιιιτ

Επι σο! πιάτα] οΒιιιιτ ὁ :ιτάειιιτ ,

Β τειιε ι οιιτ ἀε-οι ό” τή;

Β τοιιε ι ω άεεΙδειε ιιιιιιιΒι·ιη

'Γειιε ιιε ιιιιιεεεε , τουε ιιε Βκειιιιι ,

θτενουεο Ρειιιοι οιιι: ει. τιιι ; 7

Του: ιιε ΒειιιιΙιοε, ὁ τοιιε σε με:

Ε! πιάτα! εετόἱειιτ ἱἱοΙιἰει.

'Γεω ι τοιιόΐοιιτ ?απο πιιιιτι,

Τειιε :ιτιιΙιειὶιιἰ ‹ὶε άο1ιιι· ΡΙιιἰτι

Α πιω νοἰι τω. ε”οεοι·ιοιεητ ,

Ε εἰ ΡΙειΒιιοιοιιτ, ὁ άοΙιιεοιεπιτ ;

Η ΌιιιΒΙοε πιω: οτιιεΙεπιειιτ

με ἀἱειιτ Και ΜΔ τοτπιιετιτ

Μπιτ β ιιιιε ε: τοι·πιειιτει

Μ! με πιο ?Με Ιιιι· νοΙεπιτει

Επι ιιιι άεε Βιιι€ιιε Με νιιιιτ ΡΙιιιι€οι·.

Βιιιιο ι·οπιειιιΕπι επι (ΙΙιενειΙει·

Με] ποπ .Πιεειι 1ιΉ :ιΡεϊει

Βο σεΙ τοιπιιειιτ Μ: άόΙινω.

ι| -

ΒΉιιεο 1ο ιιιειιτιοπιτ οἱι Η ευπ:

Τιιτιτ ΕΠ νιιιάι·ειιτ ἐι υπ 8ι·:ιιιτ ιιιιιιιτ

Βο οΙι:ιεοιιτι @κι άει Ια €ετιτ

Τι·ονει ιΙιιεο ιιεειιιΒΙοιιιειιτ.

δικ· Με οιιτἰ1ι άεε Ρἱετ οετοιειιτ ,

Οιιι·Βεε ό: πω: Φωτ Ρώπα εινειειιτ,

ιιξο

Πϊ'Νισ



!

ΒΕ ΜΔΕΙΕ Π!!! ΕΕΕΝΟΕ.

δ! €τεαι ΡαεΡ!ε σα! ι!ε-ειιτ·εε! !!!ααι

θαε έ!! Νέα” Ρ!αε ματ ε! !αα!!τ ,

θε !! ετ!! ν!ε Με!! εα!!!!τε!ι: ·

Ισ!ει ΡαεΡ!εε !εε !! νεε!!;;

δ! εα!αε μα! α!στι: εττε!!ι!εαι

νετε ειΙα!!σ!! ετεαι τοταε!ιι.

Ε! θι!!ενε!!ε!·ε ε!εεα!ετνε!!!ε

θε εε!ε ματ αα”!! εεΒαετι!ε ,

!ίετ !! εετό!εατ εαιτεε! ,

θα!!! ε!!! ι!ε!!!εαε!εεεε!!ι: !αετε!.

!!αε !)!ε!!!εε !α! ι!ε!!!εαι!ε

Ρατ-ααε! ι!ε εεαε ε'εε!!!ετνε!!!ε

θα!! τ!! ετε!!!!τε στ! τε! Ρσατ,

Εα Ρε!!ιε , ε ε!! τε! !ε!!σατ.

Ααιτετε! ναε εετστ ει!!!τ!τ

δε ε ααε ναε νσ!ει τεα!τ.

Ε! θαενε!!ετε α!σι; αε τεεΡα!!τ ;

Εενετ !ε ιια!!!εαι εατ !ε !αα!!τ. ·

θαεατ ι!ενετε ειια!!σα τεν!ατ

!ζ!αε νεαι αα! Ρ,·τεατ τε!αΡεετε τα!!!

θα! ται εαεε!!!!!!ε !εε !ενε '

Ησι·τ!!!!εταεαι:, Ρα!ε ε!ε !ειε

Ε!! αι! Πανε !!τε!τ ει: Ραεατ;

!)'εαιτε Ρετι; !ε ιαααι: Ραε!!αε!!τε!!ι '

Ε!! εε! τοτ!!!εαι , ε εα σε! στ! ,

Ετι ι !! θ!!ενε!ετε εαιτεε!.

Ε!! !α!· σσν!!!τ €τε!!!; !τε!ι! εα!!τ!!·, -

459
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46ο ' το1ιειυε

ι

υ

ουτε ιι νοΙοιουι ευε νουιτ

ιι ΒιειιΙο Ιοε τοιιοιουουι

Οι! οτοοε ‹ιο ι”οτ ουε Ιοε ΡΙυυιουουι.

Εἰ ΕιιονεΙιοτε εο τουιουιιιτε ,

Ιιο υου ΙΙιοευ-Βτιει τοοΙειυει;

Βο Ι'ευιτο Ρετι ιυει ου οειευι

Βο-ευτ Ιε τινο υιειυιουειιι.

Ριιιε ευυι Ιι ΒιειιΙο νουυ

Α ιυι; ε”ιΙ ιτειειτουι νοτε ιο ευ

'Ι'ευι ΜΙ νιι υυο ιΙευιο οεουτο ,

διιιΡΙιτιυο ο Ρυιιυι εειιε ιυοευτο.

Βο οιιεεοιιυ εΒ·ο ιιο Ιε εουι

νει Ιονοτ σο. Ι,οιιιιιτεεοιυουι ι

Ι;Ιουιοε ετιιευι ουτυ οετουοοΙοε

ου Ιιοτε ιιοΙ ιου οιεεουι ιιονοιοε. “

Ευ Γειτ υιουιοιουι; ιιυιε οΙιεϊτουι

Ατιοτο οΙ ίου ; ιΙυυι οιεειτουι

Ευ Ιιυ ετάουι ; ο ου Ρυυτ;

Ε ου ιτιειοεοο; ο ου ιιοΙυτ.

Βυυι οοει Ιιυ ιιυτουι ειιτιιιιιοτ

δι ΡετΙοτουι εΙ ΕΙιονεΙιοτ.

νέον. νυε ιοοει Ρυι ιΙειιιΙιευι?

Πο οει Ι”ουιτο ιιοιιιοτ ει·‹Ιευι.

Ιοι οει υοειτο υιευειιιυε

ΕιυεΙιιοιυοιιι οε ου: εοττυυε ;

Ρυτ οο Κο εοτνι υυε ενο:

ιιε·

τ:ιο

πιο



Β Β ΙΙ Α Πιῖ Ε Ώ Β Ἑ Κ Α Ν Ο Ε.

ΒπεειπΒΙε οιΙ ππε πα επι. εεττε1., ·

Β ιπἰι: εΙΙ ιιπἱ ππε εει·νΙιιππτ

Τοπε-]πι·ε εαπε ίὶπ οι τειπειπάι·ι.ιπτ.

δι ιΙειΙεπι εεει Ρπἱ Με πιειεπ

Β ποτε ε αΙπιε πάψει

δα επε νπε εειοπια νεπἰι·

ει ππε πε νοΙετ. οΙιεΙτ.

δε πιἱειιτ. απιει α τειπι·πει·

πω: νιιε ΐει·οπε ιπεπει·

δεἰπ ε εαπί εαπε Ι›Ιόιπἱεεεπιεπι,

δἰ πωπω. νΙνι·ε Ιοπ8ειπεπτ.

Ταπι ε”αΙΙα επ .ΙΙιεεπ-Πι·Ιετ ,

@πε Ιπι· εοπεεἱΙ ε επε ιΙεεΡΙει;

Ι)ειΙεπι εαΙΙΙεπι ΙΙ Αάνει·εει·

(Η επε π·αΙεπι Ιε ΟΙιεναΙει·.

Ταπι ΙπιΙ εΙε εεΙ τοι·ιπεπι Ιιαειει

Ροι· Ροἱ ΙιΙΙΙ πε ε'ει·ι οΙιΙἰει

Βε πωπω· Ιε ποπ εππ δειεππι·

Ρπἰε Ιε παπα πω· Βι·απι: ιΙ.οΙπι·.

@παπι .ΙΙιόεπ-(Σι·ιετ επι τόοΙαιπέ,

ΙΙα Ιοι·εε ιΙεΙΙ Ιεπ ΙΙιιιΙ Με

(Η Ιεε ιιππεε επ Ι'αιι· επ παπι, Ι Ι

ΙΙΙΙπΙι; οι ΙΙπεο Ρει·ΙΙΙπε ειιπτ.

Ι)ε-ιπειε εεΙ πώ αναΙοπτ

Ππε πιεσε επΙε ι εειοπι ,

ΙνΙπΙτ εεεπιει·νεΙΙΙα οιι ΙΙ ίπ ,

Ι)ιαΙιΙε ειιπι: ἑι ΙπΙ νεππ

«Η

Ώ
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τάδε τειέετιιε

@εε ιτε ετετιτ άεεεετιεει

Αεττεε εεε ειΙ τε εετ πιει. Μ·

Λε (ΙΙιενεΙιετ ΡετΙετετιτ ει :

Εετεε-νεε ετε εεΙε τω

'ΙΨεεττε εετιιΡεΒεετι νεε τιιετιτιτετιτ

@ιιειιτ Ρετ νειτ ετιτετιάτε νιιε (ιτετιτ

@εε Ιιειιττε ά`ετιἴετ (ειΙ τω,

δεοΙιετ Ι›ιετι Ιτ”ιΙ νεε-ετιτ ιιιειιτι

θε εε ετιιιτ-ιΙ Βιετι εεετιιττιετ; ·

Ρετ· εε Ιεε ιΙ νοΙετιτ ετι8ι8τιετ

Σε €ειιτ Ρετ· τιιετιεετιἔε ε εττετε

@εετιτ ιΙ Ρετ νειτ τιεΙ' Ρεετιτ (Με. "Η

οι τι”εετ ιιιιε Ιε άτειτε ετιττεε τ

Πετάει· Ιτ'ιΙ τεε ετετιτ τιιεεττέε ,

Με εεεΙιε2. Ιιιετι Ιε νιιε τεεττετιε

Σε άτειτ ετιίετε νεε ττιεετετετιε. '

Τετιτ Ιε ττεῖεττετιτ Μι Ιενετετιτ

.Α εεε εννε 1611 Ιει ττιοεττ·ετετιτ

Ι·ΙεττιΙ:Ιε , ε Ρετ(ετιά , ε Ρεετιτ ,

Σε εϊτ ετιε ε ιιειεε 8τετιτ.

δ ()εΙε εννε εετειτ τεετε εττιΙιτεεεε

Ι)ε ΙΙεττιε εεΙΡΙιτιιιε ετΙ (ετιιέε ; Π6°

(]εΙε ειπε εττ τιε ΒιεΙιΙεε ΡΙειεε

θά Ιετ τετειετιτ ε εά Ιετ Ρειτιε.

θιΙ Ιτ'ιΙ ιτιεεετετιτ άιεττετιτ τετιτ

νέα νεε Ιε εεΙ (Ιεε ετάετιτ,



οι: :πιυιο πιο τυπικο: 463

ι)οε Ρυι: οποιοι ιε: π:οιπιτπιυτε

Ου πιοε πιεππιΡπιο: εοττοπι: :υ:-ιυτε. ο

Ρετ πιοευτ σει εννο επι υπι Ρυπι: - .ο

Μυιι Ρετιιιυε ε. π:ουε πρι νυπι:;

δυτ πιει Ρυπι: :ο εονιοπι: ειοτ

Νυε ι ιοτιιδε ιο νου: εοπιιιετ , | · η·

(Ξυο πιει; Β·τεπιπι πιιοπι: ιι ιυε πιοτπε

Β επι εεε: ιιονο νυε ειιε:τε ,

'ι'υ: Με ουππι ιι νυε τενι

Βπι ι'ευ:τε ιιονο, ο ειιιι:ι. Ξ

Νοε οοππιΡει€πιοπιε νυε τε:επιπιτυπιι: ο

οι Ρυι: πιοπιιοτ νυε τοοοντυυ:.

Σο Ρυπι: νυε εε:υο: οεπιτυνοτ

(ιυιπι νυε Ροττε: ου:το Ρεεεοτ;

ιι ιενετεπιτ οοπι:τε-πιιυπι:

Εεε τυο: ππιεπεπιτ ευτ ιο Ρυπιτ. ω”

'ι'τει: Ρετιι:ι ενοι: :τοΡ μου:

ι)οευτ ιο Ρυπι: εε τποεΡεεεεπι:.

Η Ρποππιιοτε οτ: οεοοιυτ8ειιιοε

Νυε οι :οπιιε: εεε τυο: εε:ειιιοε,

Το: ι ευετ-ιι μου: ιειιυτ

Νε Με: ιο ιοτπ:ο ευ (ιτοε:υτ.

ι)'ευττε Ρετ: ιι τιοπι: εε:οι: :ουε

δι οικω, ιπο ιιιιε ιιοπιι ππιοττουε

Ροπ· υυιο τιοπι πιο εε :οπιιε:,

@ο ιι ι”υ νιε το πιο οιιειε:. κι::

οι τοπ: οετοιι: πιοππποευτο:

ί



έ;»

σε
ΑΙΜ υοιἐειιιε

@ιιε Ι`ιιιι μια επ εἰ Ιιιιιιτ Ιενει

Ι)εΙ ΙΙονε , «ώ εετεΙι: ειπΙιιιιι ,

ΙΙΙιιΙτ επ ΙιΙάιιε ιιε ττεεΡιιεεειιιι ,

@ΜΙ ιιε οΙιιιιεεειιτ οοιιττο-νιιΙ

ΕΙ όοΙει·ιιε ρω: ειιΙοι·ιιαΙ.

ΙΙιιεο Ιιιἰ τΙΙειιτ ΙΙ Ι)ιιιΙιΙο,

@αἱ ευπ: ΈόΙυ.ιι ὁ τΙοοενειΙιΙο ,

Ε ειιοοτε το Ιοι·ιιιιε πιιιε

@ιιε τιιτ το τεειιἰεεεε ἐι πιιε;

Α Ια μπω το τοιιιαιτιιιιε

Οὐ ω ειιΕπιε , Ιιοτε τε πιοτττι.ιιιε.

ΑΙ ΟΙιενειΙει· ΜΙ τοπιειιιΙιι·ό

Ι)ο ΊιιοΙ Ρόι·ΙΙ Ι)ειιε Ι,οιιτ με ;

Π: που .ΙΙιεειι-Ετιετ τόοΙειιιιιι

Ρειε :ποστ ιιιιττε εινειιιτ οΙο.

'Ειπε οιιιιι ΙΙ ΡΙιιε ιιΙειεΙ εινιιιιτ

Ε ΡΙιιε ε”ιιΙει‹Ι :ιεεόι.ιιιιιιτ ,

Και· ΙΙ Ριιιιι Ιιιι οΙΙπι2€ιεεειτ

Ε ‹Ιε ιΙοιιε μια εἰ 1ει1νέω

Το1: ία ΙΙ Ροιιτ εἰ εεΙειεεΙει

(1ι.ίιιιιε οΙιειι·ε ι Ροιιτ :Πει οΙιιιτΒιει.

Πο ροἱ ειΡτὸε ΠΜ εἰ σκάι::

ει άουε οΙιιιτε Ι άσε: ποια

Βιετι εε: Ροιεεειιτ ειιοοιιττετ

Ε Ιειτδειιιοιιτ οιιττεΡειεεετ.

Η Ι)ιοΙιΙο ‹ΙιιΙ Ι'ιιιιιοπιέτεπτ

Γιιτειιι :Η Ποπ: θ: εε€ιιτάοτειιτ

ιὅοο

Ι3ι0

Ι

ι



ο

ΠΕ ΠΑΕΈΕ_ΏΕ ΡΕΑΝΟΕ.

ε

θα!!! !! Ρεεεε εεατεαιεαι: °

!)α!!ε ετ!ε!!τ τεατ !!!ι!εαεε!!!εατ

θαε !! ε!τε τε!!!αι: ε !ε τεττε

θτε!8αστ Ρετ!! α'εετσνε!ι ααεττε;

θτό!8·αεατ Ρσατ σα! ε!ε εεε ετ!ι

θαε ι!εε Ρετ!!ι !!'!! σαι εεατ!ι,

.!αττεε Ε!ε!›!εε ν!! Ρετ!`αατ

θα! !εισαε!!τ !ατ ετσεε , ε-ταα!!ι:,

θε Ρετ !εε ετσ!τετ !ε νσ!ο!·εατ,

Με. ε !α! ισαε!!ετ τιε Ρσε!εατι

θαιτε !ε Ρσαι: τ!ε!!ντε!αεατ

Ρεεεε Ρα!ε εεαι ε!!εο!!!!!τε!!!εατ. ε

Ε! Δαιστε ααε Ρετ ε! εατεαι!τε

θαε ααε ι;!ενα!α εεεεα!Ρ!ε Ρτεαι!τε

Εεε 8τεαι.: 1ατ!!!εαι !!”ενει σ!

!)σαι; !! Ε!ντεε ααε εα!!τε εἰ,

Ε «!εε !!!!εετ!εε ααε ε! ε!ιατ

Ε (!εε €τεαι Ρε!αεε ε!ε εεει: !!!α!!ι:.

δ! εεε Ρε!!!εε εετε!εατ α!!εεε

θοαιτε !εε εατι·εε, ε εεε!εεε ,

Ν! εατε!τ-!! εσ!!!Ρετ!εαα

Ρ!αε ι!ε Εε!ε ε ι!ε! Ρ!ασαα. Ε

'Ρεαε εαατ !εε Ρε!αεε εα!εταεαε

Ε !εε !αεεε!εεε , ε !εε ταεαε

θαε αα!ε ααε Ρσττε!ι εαατα!!τετ

Ρ!αε !εε €τενε!ε ε!ε α! !!!ετ.

Π. · 3ο
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ιιοιιειτιε

(]υι ιΙο οο Ρουεοτοιι ευνουι

Νο εο ιιοΙιιοτοιι υιοιιι

Ευ Ιε νευιιο τιο οοει ιυυυι

Νο ιιε @Με ιιυο ι ευυι.

Μοε ιι ΕΙοιειτοτ υο εονουι υιιο

@οι οιιιιΙουι ενοιτ τΙυτο νιο

Ρυτ οο Ιου ειιυι ουοΙοε ιιοιιουι

(μου οει Ιε Ροιυο ο ιι τιιτυιουε

(ιιε ευυι οε Ιιιιε οΙυυι υυε ΡετΙυυι

Ε εΙυιιι ιιονευι υιοειτο ενυυι.

δο οοΙο νιο τουιοιυΙιτεεεουι

δυτ ιυιο τιου Ιε Ιυτ Ρτοιεεεεουι;

ΡΙυε οει ΙοΒιοτο οο τυο εουιιιΙο

Ου ουτε ο εΙυιο ευυι οιιεοιυιιΙο.

νιο ; εουε ; ουτιοεοιέ ;

Ου ιιτεε; ο νιντο ευ ΡΙευιό; Δ

(2υι υ`οει οοΙ ου .ιευι ευ ιυοεοιεο ,

ΙΙ υι ευ τιου ιιυο υο ιΙοερΙοιεο;

Ρυτ ου νυε νοιΙ ειυουοειοτ

(2υο ιΙοε ιοτυιουτ. ιιο Ιοε Ρουεοτ;

Ε ει ειιΙοε ε νοε ευιιε ;

ουο ιΙειυι ευυι οτι Ροιυο υιιε ,

δι ουτυ Μι ιιιι ευ (ΙΙιονεΙοτ;

ου ιιυι Πι ευυι Ρυτ οερυτεοτ

δοττυυι τιο ιιοιυοε εαυτο

Εοτε οουε ιιυι ευιιι άοι' ιιιι ‹ΙειιιΡιιοε.

(Σουι ‹;υι Ρετ Ιιυε νιι ου ιοτυιουι

ο

ιἀεο

ιή3ο

τήἡο
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.Ιαπιεε ιΙε Ι)επ ιπει·οΙ π'απτιιπτ

'Ποπ Β·ι·απι ΙεἱιΙεεεε Ιει·Ιιιπε ,

δε ππε πε Ιπι· απΙΙεειιιπε ,

πειιιιιιιιπ πεπιιΑποπ. 467

Ε” ιΙεΙΙνι·ιέε νέΙι·επιεπι ,
ι

Β πω· αΙπιοπεε ε πω· ιΙοπε ., Ι.

Ωπ'οπι ιδΙοπε α ποντε Β·επτ πο: ειιε.

'Ι'πΙτ ετεπι: τΙεΙΙντεε , ίοι·ε εεπε ι

πω επ Ια Ι›οπεΙιε ‹Ι'επί`ει· εππι: Ι
$

ὅ

Βε απιτεε τοι·ιπεπι εππι ποε πει·εε ,

Με” , εοι·πε, παι·επι ει; ίτει·εε , "ω

ΑττεπεΙαπε εππι α ποε Ιπεπ-ΙεΙ2.

'Μπι Ιεε ιΙΙΙπεε Ιεε :πι Ι)επε πω.

δεε' νειεεοπε εοιποι·εΙειπεπτ

οι επτι·ε πιιε ειιΙΙι·Ιτ ιιιι·πιεπι ,

Χ.

ΟτεΙπιππι· ιπεεπει· επ οπι-ΙΙ Ια.

@πε εΙΙΙ ίπιεεεπι: επιι·ε ππε πα.

δεΙπι θι·εποΙι·εε τεετἰιποπἱε ,

@πι παι·οΙε πε εεΙε νΙε , έ! ° ι Με

@πε οιΙ :ιιπ ιΙε εεει εΙεεΙε νιιπτ ' Ν·

Β επ ΙΙΒεππι·πατοΙι·ε εππτ , ε ·

@ΜΙ εππτ αΙόπιέε πω· ἱεεπε

οιιΙ αΙπιοεπε ε Ιπεπ Ιππι ππι· επε. ι

ΜπΙι εει €μ·απι ιπαΙε επειπι επ Ι'ιΒΙιεε

Ι)ενοιπ εεεοπτει· Ιιιι· εει·νιεε

@πιο πΙπε νοΙππι α εΙ επτεπεΙι·ε,

3ο. Δ

`
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@εετιτ Εεε Ρετ εεε Ρτιετε ι·ετιάτε ;

θε άιεετιε Ρετ εεΙε εΙιεετιετ

@τα εεε ιεετιτ Ιιετε άεΙ' τιιεετιετ ,

@εεετ Ιιεττι άιτ άεε ττιετε Ιε εετνιεε ,

Εετετ άεντειετιτ εε ΙΙι€Ιιεε ,

Ε Ρτιετ πιεΙτ άενετεττιετιτ ,

@εε Εεεε εΙεεεετ Ιετ τοτττιετιτ.

'Ι'εΙε ι εά εει άεΙιντεε εειιτ

(διο εειιτ οι! ειιι ΡΙεε τοετ εεε νετιτ,

Ε εε εετειετιτ τεττιετιιΙιτε ,

Εε εε άετιτ εεε ενετι ΡετΙε ,

Ε ιΙ εε εεεεειιτ Ροοετ ,

Εε Ιε Ρειτιε ε τιε Ιε άοΙοιιτ,

@ιτε οιΙ οΙιειτι( εεε: εε ειιτοτιτ,

Ε :Ιεε ιοιεε εε οι! ιττοιιτ,

@εε εετνιτετιτ Ιειιτ ετεετετ ,

Ετι άτειτε (ει ε Ρετ ετιιετ.

εετ (.ΙΙιενεΙει· άοτιτ ει ΡετΙι-Ξ

Ρειε Με ενειτ Ιε Ροιιτ Ρεεεε ,

Τετ άόΙιντεεεΙε ενειιτ.

Εενετιτ Ιει νιτ εε τιτιιιτ ει €ι·ετιτ

Ι·Ιειιτ άε Ιε τεττε 7 ετι Ι'ειι· ε-ιιιιιτιτ;

Σεε τιιετνειΙΙεε εεε άεΙΙ τιιετ εειιτ

Νε Ρεττειτ τιιιΙε ειιτιτετ τιε άιτε ,

Νε Ι'οντειετιε, ιιε Ιε τιιετιτε.

Εεε Ρεττε εά ει τιιετ νέεε

Ιξεο

τῇδε

τήεε
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Βιοπι Γε πιο ιοιπι: εΡετεευε , ·

Ρο Ρτπέειυε ππιπέπειε ι”υ ειπε·

Β ππιοτιοεοππιεπιτ Ροτττειπο; π

Ροτειεο εετοιτ πιο ιιοπιεε Ροτεε

Μυιτ Ρι·οοιοεοε ο ππιυιπ ειιοτοε. ο

τι (ιιιενειιετε εεεππιετνοιιιε,

Ρε ιε Ροτπο ιπ'ιι εεευετπιε ' 'ω'

Ρυτ ιο π:ιεττε ιδειε τεπιπιοι: ,

Ουι πιεε οιιοτοε Ριοττοε ειεεοιπ , ,ι ·

Μυιτ εε ιιεεπε πιο Πι νοπιιτ :

Βοπιππο ιυι νι: ιεΡοττο οντιτ ι

ι)επιιιο-ιιιιο οτ: Με: ο Ριυε; ' τ

@ιοιπι: νοτε ιε Ροτπο εΡτιιπιἑι ευε
οι εεπιπι υπιο :οι οπιυτ ι

Του: πιου: ο ει ιιοπιε ιιπέτυπ , |

δυτ|πυτεε ιεε τιοπιε πιο εεε: πιιυπιπ

πιει οπιπτυοε ιυτοπι: πιο πτυι ευπιτ ; ή”

Βυιεεεπιπ ετοιπιεπι:οππιοπιπ
Ν'ετειιπιτει:-ιι ιι πιο ιιιοπιτ δ

ιι ιο πιουουτ ιπο ιι εεπιπι,

(1υε :υπ ιο εοι·ε ιυι τοΡιεπιἱ.

'Ρυτ επι τοοοντε επι νοτ:υ

ι)ει, ποτπιιοπιπ π1υ”ιι πινει: ου;

Με ιι Μπι Ρετ εει οπιυτ -

(2υε τυπο Ροππιιτ εε πιοιυτ.

ι

(διοτι: ιε Ροτπο νιιιτ εΡτιεππιιιπιπ ι

πο·

.ε

ι
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Ι

Ι

ΠΠ με νιτ ιιιτ ι·οερΙεπιιΙιεειιπιτ ,

Πι επι: , ιινοιτ €ι·οι€πιιιι· οΙιιι·το

@ιιε ΙΙ εοΙοιΙ πι”ιι‹.Ι επι εετε.

ΜιιΙτ ι εονοετ:ι ἑι οιιτποι·?

Βόπιόιιπε: εετοἰτ οιΙ Βοι· ,

@ιιι τιιιιτ οπτ Βιιτ ο τΙοεοι·νι ,

@ιιε οπιιι·ε τοΙ πιοι·το ονπἱ ; ·

.ΠΠ ιιε Ιο νοΙτ πιιιο ιΙοεονειι

@ιιι οεΙ οετποΙΙιιι ίιετ νοοιι· ,

Βιοπι ιιιΙ ειιιρΙι ειιπι €πιιιιτ Με»

@οι επι τοΙ Ιιιι Ιιιι θα νοιιιι·.

Ετιοοπο οετοιτ Ιοἱπι: ‹Ιο Ιιι Ροι·το

@ιιιιιιτ ΙΙ νἰτ οποι: ιιιιε Ι'οπι ιιιιοι·το ,

ΡειΙτιιοε οπιιιοε , πιο τι·ονιιπιε,

(ΙΙιιιπιιΙοΙειΙιποε ε 8οιπιίιιιιιιπιε τ

@Με εποπιτ ιΙε ι·εΙΙΒιιιιι

@ι.ιι ΙΙποιιτ Ια Ρποοοεειιιιι,

@ο Ιιιι οετ ω) Ιε'επι ττιτ Ιο ιπιιιιιτ

Βο εεε επι ίιιποιιτ ιιε :Ιιιι ειιπιτ ,

Νο Πιό ιιιιιιιιοε τοΙο νοιιε

Νο ει Ιιοιιεετεπιιοπιτ τοπιιιο.

Ι)ο οΙι:ιεειιιι ιιιι€ε ι:Ιο €οπιε

Ε ι;Ιο οΙιιιιιιιο οπότε οιιεεπιιοπιτ,

Μι τοι·ιιιοε ιἴοιπιεε ο εοπιιΙιΙιιιι:

ΜιιΙτ οπτ Μ. οοιιιριιιΒιιιιε μου: ι

νοετιι: ίι.ιποιιτ άινοπεοππιοπιτ

«

ω

Ο

ι5:ο

ιδὅο

ιἄἡσ



Ι

ΒΕ ΜΑΕΙΒ ΒΕΡΕΕΝΏΕ

δο!αα! !”στι!τε ααε'εαε εΡε!!!!

Ε! αα ατε!!! εαια ετεενεεααε

Ε !! εα!τε ετεαι: σα!!! ενεεααε,

Ε! α!! ε!!!!έ , !! ε!!!τε α!α!ει!ε ,

Ε Ρτεειτε , ι!!ειεαε, ε ε!!ε!!α!Ραε,

Ε εα!!ι!!εει!ε, ε εεσ!!!ε,

Ε !ε!ε Βεαι ε θεα εεΕτε ,α

Ε!! τε! ίστιαε ε ει! τε! εε!!!!!!εατ

Εατεαι: νεεια εΡετ!εεεαι: ,

θα!!! !! Ραπ!!! αει! ι!στει !!!!ε

Ε! θεα εει·ν!εε εα εεειε ν!ε.

θσαιτε !ε θ!!ενε!!ετ ε!ετε!!! ·

8!!” τεεατεαι: , ε!!ι !ε !!!εαει·εα!

Ε σ!! !ε εσα ι!ε Γετα!σι!!ε ;

"Ρε

θα ι!αι ε!!ει!ι ε ι!αι α!ε!σι!!ε, κ

θαεαι: !! οτε!!! !!α! !ατ ε!!εατ ,

! θα! ετεενεει!αεε να!!! ενεατ ,

δε !α! ιασεττετεαι: !ε Ρε!ε ,

Τει !εε εεττεε ε !ε ΡατΡτ!ε.

Ρτεε Ρετ!ετε!!! ται: ι!αεε!αει!ι:

Ε ι!!ειτεαι: εα εαιαε!!εεα!εατ:

Βεαε!ι: εε!! !! Ρισ!ε ι!ε €!ο!τε

θα! τ!!! ι!οαό !ε ν!εισ!τε ,

θαε εστιααι!τε εε !εε θ!ε!!!εε ,

Ε !ατ ιατι!!ει!ι ααα εσνεαε!!!εε ,

Ε !εε ε! εετεε ε! νει!αι ,

Ε εαιε! !οϊε τεεεαι.

ΕΕΧ

ι

έ

Η
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ιι ο ιι ε ι π: ε

κ

ο

ι

ΙΙ ιο τιιοιιοτουι: ευε ο ιυε

'Ρευι ι νιι Μου υο ΡοοιιιΡΙυε;

Ευ οοΙ Ρειε νιι ιοΙ οΙετιο

@Με 8ιτευι Ροιτιο Γε οει;υετιιο ,

δι ουιυο ιι εοΙοιΙ Ιο ιυτ

'ΓοΙι εε οειοιΙοε Ιυτ Ιυυι·.

Ιεει ιοΙι.ιτοιι , (ιο Ιυι οτι νιε;

Σε €τευι οΙεττο ιιο οοΙ Ρειε; .

ΑΙ εοΙοιΙ ιυιο εε Ιυυτ,

Ουευι-ιΙ ευ. €τευι τοεΡΙουιιιεευτ.

ΙΙ υο Ρυοι νοοτ Ιε 8τευεΙυτ

Βοι' Ρειε ; οιι ιευι ευ ιιυΙουτ;

Εοτειιο Ιε ιιοτιο ου ιι ουιτε

Ευ-ιειιι ουτυ ιιοτυ Ιι ουεοι€υε.

δι ουυι υυε Ρτου ιυει οιει Ρειε

Βο Ποτε ο ιΙ”ετΙιτοε ΡΙευιοιε ;

Ι·ΙοτΙιοε ι ουι ‹ιο Βουο σουτ

Ε €ουιιΙυ ιτυιυ τιο 8τευι νεΙυτ. -

Τευι ενοιι ιο ιτυοτ τοΡΙουι;

Βο Ιε ιιυΙουτ ιιο ιΙ εουιι ;

(1υο οο με οειοιι Μου ενιε;

(2υ,ιΙ ου ιιοοιι νιντο ιυι-ιιιε.

Ευ οοΙ οΙιευιΡ ευ ει ε;τευι οΙετιό

Μ Ροι ενοιτ υυΙ οΙσεουτιο ;

Ιεε οΙετιό ιιοι οιοΙ ι τοεΡΙουι

Νιουτ οεοοΙυτεεΜουιουι.

Βο ιυιο υιευιοτο τιο Με

τὅδυ

ιδιου



ΙΟΙ! Β! Λ Β Ι Β ·|© Β Β Β.Α Ν Β Β.

Ι πι; ,μπε α ει ιιπ·απτ πΙεπτε

()π'ιΙ ππιιΙοπι Ι›ιεπ Ιεε ππΙε νιναπι

ΒΙ ιπππ‹Ιε π”επ πιέπει νειι· ιαπι ;

Ραπ εονεπι εειειεπι παι·ιιι ,

Ραπ· Ιιπε επ ιοιε ε επ τΙεΙιι ,

Β πε ππτοε ιιπαπι ιΙ νοΙειεπτ,

Ι)εΙ' ππ Ιιπ αΙ απτι·ε νεπειεπι.

(παπι ιοιε οι·επι εοιπιπππεπιεπτ

ιι ππ ιιεε απιι·εε νει·ειπιεπτ ,

Β εΙε Ια νιειταιιππ

@πε επιι·`εΙε ίεειεπτ επνιι·ππ ,

οι Ιε'ιΙ ίπιεεεπτ παι· 8·ι·απτ ιΙοπεπι·

Βιι·επι Ιοαππε αΙ (]τεαιπι·.

ει ιΙινει·εειιιΙιιεπ Ιπι· νεετπι·ε

Οππι Ιεε εετειΙΙεε παι· Ιιππι·ε, .

ει ιιινει·εεπι: επ Ιπι· Ιππι·

Βππε ιπεπιιι·ε , Ιιαπιι·ε €τειπππι· ι

[ή ππε Ι'οι·επτ τπτε ιι'οι· ιιπ, ·

Β Ιι αιιι:ι·ε νετ: οπ ππι·πι·ιπ ,

Βι ππε πε .Ιαοιπτε επΙπι·

ΒΙοιε οιι ΙιΙαπεΙιεε επιπε ΙΙπι·.

Βιετ Οννειπε εοπτ πε εεΙε πεπτ.

Ραπ Ιεε Ιοι·πιε ιιεε νεειεπιεπι.

Ι)ε ιιπεΙ ιπεειιει· οι·επτ εετε

Β επ ιιπεΙ πιεειιει· οι·επι ππε ;

δι επιπ ναι·ιοπι Ιεε εοΙπι·ε

π

Μ·

πδεε

ιῦιε

ιδια



@ή υ ο :Ξ ο ι ιι ε

Ι

Ανέϊεπτ ἀἰνετεοε Ιιιιιτε.

ΟοΙοι· εΙε ΒΙοἰτε οΡΡειτἱεεοἱτ

δω· ω: Ιεε άπο Μ! Ι Μάτ:

Η ιιοε εΙοιιετπ οοτοπό

Οιιπιο Βεὶ έ: εἰ πουπέ; ' “ε”

Η οσε Ροιιττουεπιτ οτι Ιω· :ικιΙοε

ΡειΙπιοε οτΙποε, Ποτε ὁ τοΙυε ;

Τσοκ ίυά οἱ! οεττοε ιΙόΙΙΜΒΙεε

ΑΙ ΟΙιενεΙἱε:·, ὁ εἰ τοΙτιιΒΙοε

Πο Ια ιΙιιΙοιιι· ε ιΙοΙ, τεΡοσ,

@ΜΙ «άι Ιἑι επι άει;Ιοπιι οοετ οΙοε ,

Ε. άοε ‹Ιιιι οΙπιπι ΙΙΙ οπτεωΙΙτ,

ΑΙ Πει: ΙοεοΒο ο οἱ: ,

(ΙΙποεοιιτι οτι εεἱ ε`εεΙοῖεεοἱτ

Βο ΙΙΙ @Η Με ἱΙ Μάτ "Μ"

Ροι· οο Ιω άεΙ' Ε8Ριιτ8εποΙτο

Εετέϊεπτ ειπιοποι επ ἔΙοἰτε.

(Ιεετ Ρειϊε εττ εἰ τεΡΙειιἱι

Ι)ο Ια €τειοο Βου ο ΒειτοΙι

@πιο Μου Ροττειπ οεττο Ρέα:

_ Ε. ‹Ιο οεΙ 8ι·ειοο ειιετεπιπ. `

ΡΙοευτε :ικιΙευπε απ; Ιἑι επι Δ

Ε πιώ: οιιτπιρειΙ€ηΙοε άοαΙοιιι;

(ΙΙΙ:ιεοιπιε ονεἱτ ἐι 81·ειιιτ ΡΙ:πιτό

ΙΜ: Ια οέΙοετΙεπο οΙοπέ. Μ'

'Ποτ οἱ! :μή Μ: ΠΙιονειΙΙοτ νἰτεπτ

κ



πιο :πιυιο πιο εκεινοι 475

Ρυτ π:τεοτυτ ει ιιπ-ιυεεππυιτευτ

Ρυτ ιυι πρι ετ: επιπτ'ευε νουυ:

Βιιπυ ω» Ποτε πιο πυοτπ οιεευ: π

[τι οπου: ιεεεπ:ο οπι Ριου νευο

(2υε πυιτ ιιτου: πιο εε νουυε,
τι πιυ: ειιου: ο ιο πυπιιοπιιο ι

ι)οε δοιυ: Βου οε: πιοπιεπι: οιο,

τι ου: υ”ουπ ττοΡ π:ιιουπ πιο πποΡ ιτοιτ,

Νο τιευ πτυ”επυουυεουοε πω. Μ"

0ιιοπιτ το ι ουτ εεπειτ Ριειεοιιιο

Β Ροιειιιιιε ο τυπ οοοεπιποιειε

Ευ εει τοΡοε τι Βουευτε ,

νι: πιο ιοιο ει ξένου: Ριοιιτο,

Ουο Με ιπι ου εεεπ ειπιοιο εοιπ,

δενειτ υε οοιιτοτ υοι” Ροττοιπ ;

Οι· υυε πιοιυ: ι)ουε εο πιοεοτνιτ

Κε εεε ιοιοε Ρυιεεουε νοιιιτ.°

0υουπ ιι (ιιιονοιιοτε ουτ νου

Ποιο οπου: ιοιο ο οοι εοιυ , πιο

τι Βτεονοειπο ιι πυουεπουτ

πιο Ροι.,ου ευε ο με Ροτιπετεπιτ.

Βιου Βετο , οτε εε ιοι νου ο

Ρε πιοειτοτ πιυε ενο: ευ ,

Εεε τετοιου: ο ιεε σου: πιοιυτε

Ανο: νου πιεε Ροοιιπιυτε ι

Β ιεε που: ο ιεε τοΡοε



Νεα”

Εεε Ιιοιιε ειιι ειιπιτ ιιειΙεπι: οοετ εΙοε.

Βειιοι: εειτ ιιιιι το άοιι:.ι

ί.Ιοετ Ροι.ιι·πιοε , ε ει αίιιι·ιιια ,

Ε ιιε τα Ροιε επιάιιι·ει·

Εεε 8·ι·αιι: τοι·ππιεπι: α Ιτι·εεΡαεεει·

ΠεΙ Εειιιιπέατοιι·ε οὐ τιιΤιιε,

Ε Ραι· εα €ι·αεε νεπιιε εεε.

Ραπ Ι)ειι εετεε εε αππιεπιο::

Εεε εΙιοεοε εεε νέα ανο: ,

νιιε άιι·ι·οπιε Ια εέπιειιαιιοο.

Αἰε: επι Ι)ειι Ιιοπιε εεΡει·απιεε,

Ιειετ Ραϊε ο ειετ εετπεε

@ο εετ Ραι·αιΙιε τει·πεετπ·εε ,

Ι)οιιτ Αάαιιιε Πω , Ριιι· εοε ΡεοΙιιο:,

Βετο: , ε ει τω οιεειΙΙιε: ,

Ειι πιιιεειι·ε ο οτι αιπιεπτε

ΕΙ :αυτιά οἰι Ιι Ιιοιπιο ειιιιτ πιο

Ριιιε Ιτ'ιΙ Πιτ ιιιοΙιεπιιοπιε

Ε ιι'επι τιιιτ ππιιε Ιε @Με ,

δ

Βιιιι (Ιπέατιιι· επι Ι”οιιτ Ιοπ·ιιιο

Ε ιιιαπι€α Ιο Ι`πιιιτ άενοΙιό.

ΠΙτι·ε εε πιο Ροιιτ-ιΙ νέειι·

θεε 8παιι: πινω, ιιε ει ππιαπιέειπ·?

Ειπι: νοιτ-ιΙ ειιπι Επ·εατιιι·

Ε α Ιιιι Ραι·Ια Ραπ· ιιιιΙειιπ· Ρ Ι

Εεε Αιι€Ιοε Ροοιτ-ιΙ νόιι·

ΕιιεοτιιΙιΙο οιΙ εΙε 8ιιαιιτ ιοιεε ανειπ Ε·

Ι·Ιοπε “κι με πιο εεετ Ραιε

ι

ο

ιθδυ

ι69ο
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ι

θ Ε ΒΕ Α Ε·Ι Ε Π Ε Ρ Β Α.Ν θ Ε.

Ρετ εα!! Ρέε!!!έ εα!!!ε ε!!ιι!!!ε ,

Α αε!τε Ρετι!!! Ε! ε!ετ!ε ,

θε!” ε!ε! Ρετ εε ιαε!εατ!ε.

θε εε ε!!ετ εα!ι!εε ααε !α!!!!έ

Εα !!!!εε!τε , εα ε!!εε!!νε!ε ;

Με , Ρετ !ε ίε! ασε!τεεε!Βαατ

.!!!έεα-θτ!ε! !!σε!τε ετεε!ατ

θαε Ρετ !!εΡ!εεα!ε τεεεα!!!εε

θε ι!τε!!ε ετεεαεε, εεα!!!εε;

δαα!εε εα εεε! Ρεϊε νεααι

Ρετ !ε θεα €τεεε , ετεεεαι

Ρετ 5ε!α!-ΕεΡετ!! ; ε!!!ει!!!σαε

θ'εαιτε ν!ε !αεε αε_Ρονεαε

δενε!τ !ε τα! εετ!ε!!!!!!ε!!!,

Αι!εαιε !ε εσα! νετε!!!!εα!;

!ν!εε Ριιτ εσ !εε !εα! ααε Ρόε!!ει!!εε

Ε ε!ε Ρεε!!!ε αιιε εαεσια!!τε!!!εε,

Εε ααε εε!α! εεΡεα!τ

Ε!αι !εε ε! Ρα!εει!αενει!!τ ;

Ε εε!τε εα ΓεεΡατεε!!αα

$ε!ααε εε !τε τα! ααε εναα ;

Ε!! Ρεα!!ε!!εε !εε Ρτε!!!!εε

θαε ι!ενεα! !ε ιαστ! τιε Εό!!!ιεε

Εα εεε !!αε ιι ααε εε!α! Γε!τε

Ρετ σα ναε όαε!εε τεΡε!τε.

ναε νε!ε!εε ται !εε !ατ!αεαι

ότι

Ι7ια

1720

ι7ὅα



48 τοιιετιιε

Δε οιιειιιε ιιιιι ιυτουι ιΙοτιουυ-;

Τοιε εε 8τοι;;υυτε , τοΙε εε τυουοτε ι

δοΙυυι Ιοε οντοε τιοε ΡΙυεοτε.

οι ουι Ρυιε ΡοοοΙιοτουι οι υιυυι

(Έτοι;;υυτε ιοτιυουυ ιΙυοο ευτυιιι;

ι

φυο νυε νέιειοε Ιὲι τιοτιουυ ;

Α υυε νουτιτουι, Μου Ιο εεοιιιου ,

(2υειιι ιι οτουι ιυυ οειιυτΒιου ,

Εοτ οι! ειυι οι Ρυυ ιΙιουίοτ ευυι ;

.Ιειιιοε τιο οοΙ ιοι·τιιοιιι υ'ιειτυυι.

ΕΙιεεουυ ιυτ νιουουι οι ιι υυε

σε ιιυι ιιοε Ροιυοε ευυι τοεουε,

Α €τευι ιοιο Ιοε τοοονυιι

Ου υιυΙι ιιοΙο Ρτοοοεειυυ ,

Ρυιε ευυι οτι υυε ‹Ιο‹ιουυ οοει οΙοε

Ευ €τευι ιοιο ο ου ἔτειιι τοιιοε.

(ΠΙ ουι οι ιυυυιι ευυι οειιυτιιιιιου

Βο Ιυτ Ροοιιιου ο εΙοΒιου; -

'Ρτοευεεεοτυιιι ιοΒιοτουιουι ,

ΠΕερυτ;ςειοιτο ο Ιο ιοττυουι;

Ηεειινοτυουι ε υυε νουάτυυι;

ΑΙ ΡΙειειτ Βου ι τουιειυιΙτιιυι ;

Νώε τιο οουε ιιιιι ου Ροιυο ευυι

δονουι ουτυ Μου ιι εοτυυι; `

Νο ουιυ Μου ιι ι υιιι οειο;

σου ιιιι ου Ιε Βου νοΙουιο.

Γυιι οι ουι ευυι ου 8τευυ ιυι·ιυουυ ο

1740
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ΙΟ Ι! ΒΕ Α.Ι! Ι Ι! Ιῦ Ι! Ἡ ΙΙΙΚΙΙ Ο Ι.

@παπι Ιιοπι Επι: πω· επε οι·ειεοπε ,

ΙΙΙΙιεεεε , ε αΙιποπε, ε ιΙοπε,

Επι· τοι·ιπεπι εππι απιεπιιεει

Ου ιΙεΙΐ πιι: επ ειιπι αΙΙόπε2 ι

θα Ι”οπι αΙεπε Ιπι· ‹ΙοΙιιι·ε ,

οιι Ι'οπι Ιεε πιει επ πΙπε ιπεππτε.

@παπι ιΙ εππι τπτ ποτε ιιε ιοι·ιπεπι

Α ππε νιεπεπι ιοιεεαπι:πιεπτ,

ΙΙ πε εενεπι: ιΙπαπι: ιΙ ι εππι:

(Μπι-πιω ιΙ ι έΙεπιοτει·ππι ,

Νε ππε ιπειειπεε πε εανοπε

Ππιπ-Ιιιεπ ιΙεπιοι·ει· ι ιιενοπε.

ει ειιπι ΙΙ οΙιαιιιι επ ιπι·ιπεπι

δππι: ιι·αναιΙΙό πΙπε Ιππ€ειπεπτ ,

Ρπι· Ιεε παπα.. πωπω Ιεε ιΙ Ιιι·επτ

Ταπι επιιι-ιΙ εΙ ειεεΙε νεεπιιιι·επι;

ει εππι ιι απιι·ε ιπειπε πεπειι:

@πι πιειπε ιιι·επτ ιΙΙιπιιΙπιιειτ , -

δι εει ιΙε ππε ιιπι επιπεε οι

δεΙπιιε πο Ιι'ανππι ιΙόεει·νι ,

Ι)ενππε πι πΙπε ιΙεπιπι·ει·

Βιπι 8ι·ειπππι· ιοιε απιππτει·.

@πε τπτ ειιιιπε ππε ιιεΙινι·ει

Ι)ε ιιιτεε πειπεε ε εαΙνει;

Νε ποιιπε ππε ππε ππεοι·ε εει:ι·ε

Α Ια Βι·απτ Ιεεεεε οεΙεεττε ,

479

ι76ο

177ιι

ι7δπ



ή8ο ι>οιἑειιιει

ναι: νέοι Ιιιοιι Ιω ειιιιε ‹ΙοΙιιι· ,

διιιιιοε ἰοι οτι 8ι·:ειιιτ αΙιιΙοιιι·,

Επι πιιιΙι: 8ι·οι8·ιιιιι· @ιο νοιιιΙι·οιιε :

Μοε ιιιιιιιιι: 9ο οτι 9 Νοε ιιοΙ' ειιιιοιιε.

Νοειτο οιιιιιΡιιιΒιιιο Ιιἱοιι ιΙοεοιοἰτ

(ΙΙιι.ιεοιιιι ιοτ ει οιιιιιο εΙε οι·οιει: ,

Η οειιιιτἔἰοι νιοιιοιιτ κι ,

Ε ΙΙ ιιιιττο εἰ απο ιο οι , ·

νιιιιτ ιΙο οοει: ΡιιιιιιΙιε τοι·οετι·ο

Βοοι Ιι'οιι ΡιιτειιΙ.ιε οέΙοειτο.

Η Αι·οονοεΙιο ιιιιι ΙΙιιοο ει.ιιιι

Η πιοιιοτοιπ ου ιιιι Ιιειιιτ ιιιιιιιι:

Ε. Ιιιι ιΙ.ιοπιι; ΙιΙΙΙ ιιτοι·ιιιιει:

δω οἱΙι ἑι-ιιιιιιιι:, ει οε8ιιαι·ιΙειετ :

8ο Ιω· ιΙΙεοιτ ιΙο ιιιιοΙ οοΙιιι·

Η οἱοΙ οετοιι: οτι επι Ιιιιιι·Ρ

ΙΙ Ιου τοεΡιιιιιΙἱ πιιιιιιτοιιιιιιτ

(1ιι”ΙΙ ι·οεοιιιΙ:›Ιοιιι οτ ΙΙιιιιιΒέιιιιι;

Πο ει έτιιιιι; οΙειττέ Πιτ ωΡω

(1ιιο τω. αιτεΙοιι 9ο ω εετ νιε.

@ο οει Ι'οιιτι·έ , Βιιιιιε-ιιιιιιε,

Ι)ο οέΙοετΙοιι ΡειιιιιιΙιε;

(2ιιιιτιτ ιιιιοιιιι ἀοἰι: ιΙο πιω ιοι·ιιοι·,

Ρετ ι:οΙο Ροι·το ιΙοιι: οιιτι·οι·.

82(ΙΙΙΒ'Ε Ια: Ρετ ἰΙιιοΙι έοιι νιιιιι

(ΙΙΙ ι1ιιι οΙ οιοΙ ιιιοιιτοιιτ έι-πιιιιιτ.

ιΐοο

ιδου

:διο



`

ω

Π!! ΠΔΕΙΕ ΒΒ εκεινοι.

Βε Μι νἰετιιἰε οἑιεετἱε[

Νικ» Ρείει: ιιοεττε Βἰτε άεΙ' εἱεΙ'

Πιπε Πε μη· οΙιεεειιτι ῇιιι·

Ρετ εε 8τειοε ετ Ρετ εε άειΙειιι·;

.Η Βιιετει·ει επιεειι1Με οά αιιε

Σε. νἰεηἀε ΚΗ άοπε ε πω.

Ριιἰε υπΕεε ενόἰτ εο ἀἱτ

@Μπιτ Η Πω ἀεὶ” 5εἰπιτ ΕεΡἱτἰτ

Βεεεετιἀἱτ ἀεὶ' εἱεΙ , Ιιιὶ ίιιά νέε ,

Ε) τειεππΡὶἰ τπτ Ιε Ρ:ιϊ5 _

Ε. εἰ σπιτι Η τοἱ ἀεὶ' εοΙοίΙ Π

Βἰειι Ιε Ρυετ-Βοπι νέα· άεεοΠ.
Εεε εΙιἰείε τ]ε εεΙε εηνἱτοπε. ν

Βεάετιι εΙε εε τηἰετ ε εστω; .

Σε θΒενεὶἰετε , πίειι άιιτεε τπἱε ,

ΙΜ τεειιτ οά εεε εε Ρετιἱε ,

5ἱ €τειπτ ]οὶε ε εἰ 8τετι1: Με

ουτ επι εστι αΙιιει·, ε εἰ ΡειτΗ1:

Ε. σε! άιιΙειιι· , ΕΠ πε εενεἱτ

θα πιο”. ειι νἰΙ:ε ειιιε!ε Η εετεὶτ.

Μεε σε! Ειπε εετ πω: 1ι·εεΡεεεεε

@σε τεΙ 8τειεε Ιω· εετ ἀοτιόε ;

Βε τε! νἱειπὶε ειιτιτ Ρεν:

(Η τΙιιἱ ε! εἱεΙ εκει τεεειιι.

Η ΠὶιενεΙἰει·ε εἰ Η Ροϊετ |

'
Επι-μια: εεε θα ἱ τεωεπεἰετ;

Π. ?Η

@ω

ι8:υ

18%



:βια ι>οι.ιειιτε

ΑΡπεε εοΙε τπεε-Επαπιτ Ιεεεεε

@α”ιΙ απΙ εαε ααπα τπιετεεεε.

Η Αι·εενεεΙπο πιιαιιιτειιαπιτ

ΑΙ ΟΙιεναΙιει· τΙιεειειιτ ταπιτ

Εεε-οι· Ροο: Ι›ιειι ποΡαιποπ,

νεα επι ανε: ταιι ιιόειπεπ ι

Εεε €παιι: ιοιεε ιιε Ραπαιιιε ,

Ε Ιοε Βι·αιι: Ρειπιεε ιιοε εΙιαιτιε ,

Ραπ Ια νεϊε ναε επι ιπι·ε: ,

Ι)απιτ ναε εετεε εα επι: ειιτπε:.

δε? ειεεΙε νινε: Ιοααπιιοατ

ω: εόαι· εοπτειπιειιιοπιτ.

Απιποε νοετπε ιιιοι·τ ιιαε νεπιιιπε:

Επι Ια ιοῖε «παο ναε νόιο:,

ει νιιε νινε: ιιε ιιιαΙε νιε,

Ι)ειι ιιοιπιτ Ιεε ναε ιιε ιαεε: ππιιε ,

Α εεε τοππιιεπι: ααε ναε εανε:

Ραπ εεΡαπΒιεπ περέπιπε:.

Ηαετε: ναε τοετ αΙεπ (Πει,

Βιεπι εαεΙιε: Ιεε Ιι επιειιιι

Νε ναε Ροπι·ιιιιτ ππιιο αρι·εειιιεπ,

Νε Ραπ τιιπππιεπιτ ιιιεπιτ ΙιΙεεεεπ.

,
.

1.ι ΟΙιεναΙιεπ ΡΙαπε ε ειιεπιιπε

Λε ενεεΙιεε εοιιιειιοε α ‹Ιιπε

Κε ιι ιιε εοα νοατ πιιεπιτ Ραπτιπ (ι ›

¦86"

πδὅε

ι8δο

(π) @πει ιιε ε'ειι εισαι.
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α!! ιαΔα!!!!!ετιιΔΝεε. 48!!

Κετ !!ε αα!αε !ει!ιεε νεται·

Ρατ !εε έτενσαε Ρόε!!!ει ε!ε! α!αι!!,

θα! εαεσ!!!!!τε εεε ει!! ! εα!!!;

Νε ει!!! !εε !αε τεα!ε!α! !ε!

δ! εα!!! !σ εα!ε Ρετ θεα !!α-ιτε!.

Ε! ει!! ετεενεε!τε αι!! Ρετ!ε :

Ν'ετ! Ρεε ΐτετε ε τ!! νσ!ει!!ε;

Ποτε ε! !ε Ρστ!ε Ρα!!! !!!εαέ,

Α .!!!εεα-θτ!ε! Τα!!! εαιαεααε; '87'

Εε Ρστ!ε ε!σεα! , ε !! ε'εα να γ

Ρετα!! !εε !!αε σα !! Ρ!!εεε.

θαε!!! !! θ!ε!›!εε !ε νέε!εα!

Ηα!!!αε ετεα!, ε! ε'εα ΐαε!εα!;

Ν'ενε!! ασα!ε αε !!α! !στι!!ει!!

Νε ι!'ει! εεα!! !!!ε!!!!εεει!!εα!.

Α! Ρεαί!ε νεα! !!α! εε! !!!!τε!!!εε .

θα !! ν!! Ρτ!ιαεε !εε θ!ε!!!εε,

θεαεαε ε”εα!τε Ρα!ε ε”εε!ε! Ρ!αε ,

Μετνε!!!ε εε!, αε Ρσε!! Ρ!αε, ·88·

θε !”σντε!8αε τα !ε ιαε!εαα;

ΑΡτεε ει! ν!αατε!!! !! !!ε!·αα

θα! εαι σ!·ε!!! ε !α! Ρετ!έ ,

ε! !”αα! αε Ρετ θεα εε!αε,

θεα !σετεα!, ε εε Ρα!εεεαεε

θα! εα ε! !”ετα!ε Ρετ!αεαε!!εε ,

θα!!! α!!! εε!ετ ε !!!ε!α!εαα ,

Ρετ ααε! Ι! θ!ε!ι!ε σα! νε!αεα,

α!.



484 τοιιετιιε

Ε Η οτι κιο ιουυ εοε Ροοιιιου

Ε ιιέΙιντοε ο οειιυτΒιου. = “ε”

Βιευ ιτοτο οΙιιοτ; οτ νυε Ιιεειου ,

ΒοΙιντοιυουι νυε ου εΙου ,

(2υο νυε τιο εοιου οι ευεΡτιε

ΙΙ ειιιοτυο ου νοειτο Ρειε;

Η Ρτιοτε οτι ουουυιτο νυε

Με τιο νυε οτι Ιου οι ιοιυε ,

Α €τευι ιοιο νυε τοοοντε

Ε ου Ι.ι€Ιιεο νυε υιουτε ; -

ιιε ιιοτιο οτι ειιτοε τοιοτιυέο

Ρετ ου νουε ουειοε Ι`ουιτέο; 'τη

ΙΙ τοουι Ιυτ Ιιουοιοου ;

ει ε'ου ιεει «ιο Ιε υιειεου.

Δ Ιε Ροτιο νιυι ιΙο οΙοτ ιυτ,

Ευοουιτο Ιυι νιυι Ιι Ρτιυτ

ου νοΙουιιοτε Ιου τοοου Δ

ΙνΙυΙι ιυ Ιου ιιυειιι ιΙ Ι'ουι νου ;

Ευ ΙΙι€Ιιεο ιο ίιει ουιτοτ

Ε ειυιυυο ιυτε Ιε ι;Ιοτυοτοτ .

Ευ ιουυοε υ οτοιευιιε;

Ευ νοιΙΙοε ου είιΙιοοιυυε: ο Θ"

Ρυιε ι·οοουιε ιυι οο ου”ιΙ νιι ; .

Ε ιι ιο ιυιειτουι ου οεοτιι

Ευ Ιιουυτ Βου ευυ οτοειυτ ;

(Στοιεοτ εο ευ Ρετ ετευι ευιυτ

ω. Ο

ω:



`›

πιι ινιαπιππιι πα.ιιιειι. 48δ

Βεππει·ι·ε Ιε νοΙοιι: εΙ Ιιεπ ·Χ

σε Ιε εππιι:Ιαπιππει·επι ιι .Ιεπ

Βπ Ιει·πεαΙεπι επ αΙα , · ι ¦ `

Β επ αι·ιει·ε ι·επαιι·α ι .

Α εοπ εειπππι· Ιε Βει ι·ενιπτ ι

Β ιΙ νοΙεπιιει·ε Ιε ι·ειιπτ ; η"

'Επι επ οι·ιιι·ε Ιι ατι εππι;ό

Ι)ε εα νιε Ια νει·ιι:ε ,

θοπεειΙ Ιπι ππιει ε ιΙειπαπιιΙα

Ι)ε εα νιε Ιι”ιΙ επ Ισα,

δ'ιΙ ιιέπει ιποιέπε ιιενεπιι· ,

@π ιΙπεΙ ι·εΙιπιοπ ιεπιι·. Ι

Β ιι Βει Ιπι απ `ι·εεποπιιπ ,

(ΙΙιεναΙιει·ε εειι: ει επιπ ιΙ ίπ: ¦

@ο Ιπι Ιοα-ιΙ α ι:επιτ · ·

Β ποειι:-ιΙ Ι)επ Ι›ιεπ Με” ω”

ει ιιετ-ιΙ Ιιιεπ ιιιτε εα νιε

Ρπιε απιι·ε πε εΙιαππα-ιΙ πιιε.

Βπ ιοεΙ ι;επε πει ανιπτ ι

Ιί'ππ ιΙεε Μοιεπεε πε Πιειεπε πω; , /

@πε Ιπι· ΑΙιέε ι επνόα

Ραπ επι α ιεεΙ Βει ιπαπιια 2

 

(ι) ΙΙ νεπΙοιι ι·εεοπιιπει·ιι· Ιε Ιιεπ οιι Ιεε Με Ι'ανοιεπι

Με ιποπτιι·.

α.



48δ υοοεπιπε

α·

Ποπ Πο Ιίοιιοοιε ΙΙ οιπτ Ρι·οποιε ,

Ριιπ· 9ο Ι':ινοιτ πι Ιιιἰ τπ·οπιιιε ,

Ροπ· εονοἱπ.οἱι ΙΙ Ιἱοε εοι·οἱι,

0ο Ι`ιιΙ›Ι›έἰο ΙοοιΙοποιτ.

δοπ·νοιεοε οιιι; Η Μπέκ πιοπι

ΜιιΙτ Πιο πΙο Βι·οιιτ ποΙι€ιιιπι ;

(ΙΙΙ ‹Ιο (]ιετοιιε ιιιιι οπινέπι

Α οοΙ τοι ιΙΙΙπΙοοιΙο ο πιιιιιιι:Ιιι

Ροι·· θιΙοοοι·τ, οτι ειοπι Ρι·οΐοο

( @οι πω. ΑΒέιι μι· ποιο ιΙοοοε ,

Πο ΙΙειΒΒέϊο Ιπ'οιιτ ρι·οοιιεο

0ο οΙο ιΙονι·οιι οετι·ο :ιεἱεο.

| . . . .

Ι Ιιι Βοιε Ιοι δει; Ιο Ιιο ππιιιετι·οι·
Ι 0ο ΙΆΙιΙιέΙο νοΙι: ΙοπιιΙοπ·;

Η Μοιοοε ιΙΙει ΙιΊΙ πιο επινοπτ °

Ποπιιοοτ Η ἱ οποετοπ·οιι:

ΙΙ πιο ειινοπι: πιο Μουτ ιιοπ·ιε

[ο ΙπιπιΒοο8ο ‹Ιο οοΙ ριιῖε.

Ι.ο Βοιε Ποπ ιΙιει, πι-οπι πΙοοποι ποιο

Ιο νοε πιιοτιπιιἰ επι οοοιΡοι8οπο

Πο Ρι·οιΙοιπιο Ι;ιοπι Ιιιτιπιιοπ :

Βοιιο ειροΙει Ιο ε·ΙιονειΙιοι·

οποιο; οι Ιἰ Ρπέπο ο ιΙπετ

Καὶ Ιοἰ ειΙιιιΙ , ο Ια Ρι·οεπει.

π. ΒΙοπι ΙΙοιπ·έο ΙΙ ΟΙιονοΙποπε

Ε @ο ο πιο Ιω νοΙοοιιοι·ο

7

ω

|

ιοέυ

Ι95ο

ποῦσ



τ π:: ττ.!πτε πε τπ.απει: τξ87

Εε εετνὶτεΞι ε εππ Ρ!εἰεἱτ

@ιτε πε επ τε!τε οπι Βττειπτ (Με ,

νεἰτε εετ πε! εό!ετ οτε τπὶε

'Γεω εοτπ ]ο Πιτ! επ !”τιιιττε ντε ,

νἰ-ῇο , ε! Το! Βἰεπ επ τπετποἰτε ,

Κε ε!! ίπτεπτ επ €τεὶΒππτ ἔ!οὶτε

Πε !πτ οτάτε ε τ!ε !ιιτ εοτεπε

@πε τω !ε ΡΙπε άε!' :πατε 8επτ. '97"

Ιεε! τεππετ α! (Η!ε!πεττ !

Ε! (!!1ενε!!ετε, ε !›ἰεπ !ε εεττ; Ι

Μεἱε πε νο!εἱ1: ο!πεπ8ετ ειιπ εεττε ,

Μοὶ8πε πε εοπνετε πε νο!τ εεττε , Κ

Επ ποπ άε ε!1ετε!!ετ τποττει ,

.Η επττε ε!πτ π-επ τεεεντει.

Ο!! άτα! Έππάετεπτ !,ε!›!›έῖε

Ε τπἱεττεπτ €επι ι!ε Βοπε πάτε;

θἰ!ε!›ετε επ ίπ εό!εττετε

Ε! Οντε!πε ίπ εεε !ετ!π!ετε.

Μπ!τ Ρεττπ ποπ !όοπε εετ€επι

Ε επ ιυι εεε Βοεο!8πε εἰτἰεπι;

ΕπεετπΒ!ε τ!οπε ειπε ε άππ!

Ριιτεπτ , ε μπε ε,επ τ;!έΡεττ!.

(ΗΙεπετι τω πε εεὶπτειπεπτ

ντνείτ , ε τππ!τ !1οπεετεεπεπτ :

Τεπτ εοφ Η Ο!1ενπ!ἰετ5 τ τι!

|

Μπ!τ επ ουτ 8τειπτ εππίοττ πετάω

ΑΡτε5 επ Ρετ εοπτεεεϊππ

ω

η Β



488 ι>οιιειιιε

Ζ---.-.

Εαιεεεπειιτ ιατε Ια ιιιαιεαιι

Η Μοιπιε , αατπε ιιια-ιεαιι ιιαοππο

νιιιιΙπειιτ αΙιιε επι ΕπιεΙοτει·πο.

Η ΕΙιοναΙιεπε Ιιοιιεετειιιοπιτ

Βεπιιιετ ο νεειιιιι εειιιτειιιειιτ; ο

@ιιαπιτ ιΙ ιιιοπατ α Ι)οιι ποιιιιι

δ,αΙπιιε Ιεε Ιιιεπι ΙΙοατ_όεεεπνι.

οατ οιΙεΙιεπ: εαιιτα εανοιιτ

(Ιοε εΙιοεεε ιιεναπιτ ιιιοιπιτε €ειιτ

Ραι· ειιιιιεπ Ιοε οιαιι:

Ε κι Ιιιεπι ίαιεεεπιτ επιτειιιιαπι: ,

Πα επι ι οατ (Ιω εο οι
Ι)ατα Μι πιο ιαετ πιιιε Με , δ

0ιιεεωι επι πεεραι·ιπΙι ταπιτ

κ·ιι ιι)επειιτ πιιιε Βιοπι επεαιιτ,

@αι ιιιεπιτ Ιδεειιιι·ιτοΙππιεπιτ,

νειεπιτ, ο ιιοιι εοπΡοπεΙιπιειιτ,

@ααιιτ ιΙ ειιτποπιτ επι Ια ιιιαιειιιι

@ιιε εετ πιο Ι)οα εεραπεαοιαπι ,

Εεε Βι·απι: ρειιιεε ο Ιοε τιιπιιιειι:,

@οι εαπιτ εεταΙιΙι: Ια τΙειΙεπι:.

ιι ΟΙιεναΙιει· τατ εο ιΙεειΙιτ,

@αι ται εοπιιοπεΙιπιειιτ Ιε νιτ ,

Επι εΙιαι·|ε επι σε Ιοε τοπιιιοπι:

δαιΐπιπ ιιααπιτ ιι πω Ια ιΙειΙειι:.

δε εο ιιε ποιο: οττπιει·

Ιΐε ιιε οποιο: Ιε ΕΙιεναΙιει·

ι

π99.

2°ΟΙ9

ποιο



ΒΕ ΜΔΠΙΒ ΒΕ ΡΒ.ΑΠΟΕ.

Οτέῖει πιει Με τιε ιιιεε οιΙι Η °

Φο Με ιεε νιιε άιτ:ιι ω.

1ο Ϊιι β επι ιιιιο ιιι:ιιειιιι

θὶι οιιτ ‹Ιο ετιιιιι; τεΙι€ιιιτι ,

ΠΠ Μιιι€τιο ιιιιι ιιιιιΙτ εε Ρειι:ι

Βει Που εοπ·ιι· , ὁ πιιιΙτ Γιιτιιει;

Ε! άοι·τυ.ι· νιι ΑΡει·τοπιειιτ ,

Ηπα-ι ιιιιἰτ απτο Ιεε οιινειιτ , -

86 οι.ιπι Η ιιπ: ὁ άιιι; ἀοτπιὶι·

Εεε υιιιΒ!εε ὰ Ιιιἰ νειιιι· ,

οιιἰ οοι·Ροι·εΙιιιειιτ Ιε τεινιι·ειιτ ,

Ε ἀεὶ, άστυ” Η: άόρ:ιι·τιι·ειιτ,

δἰ Με Η οονει·ιι ΜΒ. εσυ: :πιο

'Ι'ειιιτ στου: άε εεε..... οιινιε (ι),

Ττειι ΉΠ'5 ὁ Νώε ιιι.ιιι Γιιιιτ Ντιπ

Η οονειιι τιε οοιιι οἱι Η Εμ·

Ριιιε Με Ροττὲτειιτ ιι ειιιι ·Ιιτ,

Επι. ιο Ιότὲτειιτ μη· όςεΡιι:

Τικ ΠιιόΙό ὁ άόΙι.=ιτιι ,

ΒεεΙδέι Ια ιιιοι·τ ὁ Πεντε-ὅ Πι ;

ΙἶΙειῖεε ου.τ Ριιτίιιτιάοε ὁ ει·ειιιι !

Ρατ ω: Η: οοι·ε ιιΡειτἱεειιιιπ. ;

Π πιέιειιιοε !εε πιο πιιιετι·ει

ΑΡοι·τοιιιειιτ, ε'Π πιο οοιιτει ,

489
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2σήο

(ι) Η ιιιειιιιιιιι-: ιιπ :ποπ άειιιιι Η: ιιιιιιιιιιεαιτ.



@ο - - τοιιειιιε

_ δ

@ο εεοΙιιου Μου ιδου τιο Ροι τυιο

δευοτ εοε ΡΙειοε ο εε νιο;

ΜυΙι οτουι ΙιοττιΜοε ο Βιτευυ

Τυυ-ιοτε υονοΙοε ο Ρετιεεευυ ι

ΤοΙ ΡΙεϊο ι ουι τιιιο ιυ τυυτΙο

Ε τΙοετυοευτοε ο ΡετιυιιιΙο.

Ε τυο τΙιι Κε ευυ ΡΙυε Ιιιυ8 τιου

Ρε ΡετΓυυτΙοεοο υ'ειουιΙτοιι ;

Ε τιυευι ιΙ νιι Ιε ιουυο-8ουι

θειιΙιοτ τΙοεοτιιουέουιουι "Ε"

Τυιι εΡοτιουιουι Ιυτ ιΙιεοιι ;

ευ εουεεουι Ιι'οΙε ειουιΙοιι ;

Ε τιυοΙε ιοτυιουυ ο ι:τυοΙ ουυυι

ΙΙ τιο Ρ;ειιιιοτουι υυΙ τιο Ιυι.

(2υιτιυο ευυ εΡτοε ευιι ι:οιιε ίιυι

.ιο υοΙ` ει Ρεε πιιε ου οΜι ;

ΟιΙοΙιοτυ οουιε ιοοΙ Γειι ; >

ΑΙ Αυιοτ ιεει υυε ευ τοττειι ;

ει ουυι Οννοιυε ιι ρω: οουιο ;

Ε Ιι Μοι€υοε ουυι ι'ει ΡετΙο ; 2°6°

Τυι τιο ιιυο ιο νυε ει οι ιιιι ,

Ε ιυι τυυειτο Ρετ τιιυτι οεοτιι.

Ρυιε ΡετΙειἔιο ιι ιιουε ειιιιου

ΒιτΙευειο οτουι Ιιουε οι·‹Ιουου ;

ει Ιυτ οοιιιευιΙει τιο οοΙ οειτο

δι οο Ροοιι νοτιιου οειτο.



-ΒΒ ΚΙΛΚΙΣ! ΠΕ 1*Βλ.ΝΩΒ.

[ή ππε αιιιι·ιπα Ιεε νειι·ε αι

Ι)εΙ' Βεπιιι·πατοιιε ε εεπ

@πε πΙπεπιιε Ιιοιπε ιειιιι·ει·επι

@πι ππΙιεε ππιε πε ι·ειοι·πει·επι.

Βπ σει απ ιπέιεπιε "Με

ΙΙπ ενεεΙιε α ιΙπι ιο παι·Ιαι,

Νενοα Ιππ αΙ πω: εειπτ. Μπα

@πι οοιππαιππε ετι εειπι Μπωια.

ΒΙοι·εποιεπε ανειι κι ππιπ ;

ΙΙ πιε οοπι'α επ νειι· εει·ιπππ

Κε Ι'Βεππι·παιοιτε ετι αεειεε ,

Β εα ενεεεΙιε , ε παπα ιιιιιεε;

Βπιεπιινεπιεπι Ιπι επι1πιε ,

ει πο ιπει νειι·ε Ιεε Ι'επ ετι νιε.

Β ιΙ ππε επι εει·τειπεπιεπι

@πε εΙεειειι νει·ε , ε επι εοιπεπι

@πε πΙπειιι·ε πιπΙι επιι·ει·επι πι

Ι)ππι ιιπΙιεε ππΙ π`επ ι·επαιι·α. Ι

ΤεΙε ι οπι Ιι'αι·ει·ε νιππι·επι

Β ιιπι Ιεε ιοι·ιπεπι επειιππι·επι,

Τπα-ιπι·ε ίπι·επι πΙπε επ Ιαπ'ςπι·

Β πει·πιιεπι (Με εοΙπι·,

Ρπι· Ιεε ιοι·ιπεπι ππιιΙ οι·επτ π,

Β Ιεε αππιιιεεε Ιι”ιΙ €ι·ενα.

δι ππιε ιπιεεεπι πε Ιιοπε νιε

Α αΙε εει·ι·ειεπι , πε ποια ππε ,

49ι
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:πιο π>οπἐεπιιε

Ε ιΙέΙινι·οε οι: Ιιιπ ΡέοΙιοι

Χοπ· Η οπι οποιο: οεπιιιι·8οι.

Ρπ·οε ιΙο οοΙ Πο ω οτι εοιοι; Ιιοππιο

@πιο πιιιε τοπιοπιε .ο ππιιιΙΕ Ρι·οτΙοππιο

Ηοπππιἰτοε εετ , πιο Ιιοπιο νέο;

ΕΙιειεοοιιο πιοὶι , οο πιο Ποπ ποιο ,

Οι: Ιοε ΒιιιΙιΙοε ιιεεοπππΙιΙοι·

Εοτιπι· επιππ Ροπ·Ρι·ιε, ο μιπΙοι·.

Α πιοιι·ο :ιπιπ·οε εοΙοπΙ οοι.ιοΙιιιοτ

Α νέοι: τοπ νοπιοπιι; εποε,

Ε εἰ τοπιοιιτ Ιοι· Ριιι·Ιοπιιοοτ ,

Ειπιι Ιο ιοι· ριιι·ιοιπ νοπποπιιοπιτ;

Επι ι3Ιοπιιοπιιιοπε Η πΙι.ποι: εοπι

.ΑΙ ππιοἰειπο πΙιοιιτ οι: ΙιΊΙ ποιοι.

Η Βοἱιιι Ιοε νοἱτ οιιοι·τοππιοοι:

Ε οι Ιοπ· οοιιτοε ππιοΙτ εονοιιτ

Α εει οοΙΙο Ιο νοοτ τοπππΡτοι·

Μοε πιο Ροοιιτ ιΙοιΙοπιο οποιοι.

Επι εοππιΒΙοπιοο ιΙο Ιοποπιιοε πιιιοε

δέ ππιιιετποποππτ ; Πι εοπι νοιποοε

Ροι· Ιοι τΙοοοινι·ο ο οπι€ἰΒοοι· ,

Ε ίοἱι·ο εοπι Ροπ·Ροε Ιοεεοι· ;

Ραπ· οοε οπιιοπιάι πΙο Μι 8οπιτ

Μι νιο ιΙο ΡΙοειιπε εονοππι.

@Μπιτ ΙΙ ΕνοεΙποε ιιο (Πει ΡΙοε ,

[Με ειιοπιε (ΙΙιοπιοΙοἱπιε Ιονιι ειιε

ἙἙΟΩ

ΕΧΙΟ
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ΒΕ ΜΑΒΙΒ ΒΒ ΡΒΔΝΏΒ

Ε! (πετ: 5ἰτε , ]ο οοπτετε!ε ,

δ! Με εοπΒε επ εινει·ε!ε ,

!)ε! $εἱπτ Ηοππε επ ειτε ῇο ν!

Ε επ :με 3ο άε !πἱ οἱ.

Ε! Ενεε!ιεε !πἰ ά!ετ : εππτε·ι?

Εἰ εποε τΗετ : πε! εἰτε , Με: ;

Εει εε!!ε οτι ε!ει $ε!πι εετ τπεπεπι

Πεπτ !!πεε !ο!πι !οπ€εε ε Β·τεπι

Ι ενεετ ι!ε!” τπιιπτ εεἰπτ Βτεπτ;!επ

(Πι ππε ειπττε ουτ εεττ! πιε!πτ επ ,

0ο! ενεἰτ εε!ε ν!ε εε!ἰιε,

Ε] !εε !”οπ τεπεἰτ πω· πεττπὶτε.

1ο ν!π8 Ρπτ!ετ ε εεε! δεἱπτ Ηπιπε

Ε. Η πιε ει", ε'επ εετ Ε! επτπε ,

Κ'Η π'οπτ ιιπετιιεε ε! Βττιπτ άόε!τ

!)ε τ!επ πο! Ρέπετ εινεπἱτ.

(]πιπ Η ενεὶτ ειι εονεπτ

Πε !πἰ Ρετ!ετ ἐι εππ τε!επτ ,

.!ο τ!ειπεπάε! Ρπτ ειτε! 9ο το

@πε τε! ἀόεἰτ επ πω. ω;

Ρυτ εο !εε, ῇ'ειἰ εονεπτ ο!

Εεε !)!εΒ!εε τεοππτετ ἰε!

Επ Βει!ε!πιπτ ττεετπτε εε νἰε.

(Μπι !ιετπι!τεε πε νἰτ-ἰ! τπὶε

()πεπτ Η νεπεπτ ἰε! !εε πιι!ι,

@ο εετ !οτ ]οἰε ε !οτ εεωε ,

!)ε Μ! ε :!εε ειιττεε τεπτεπτ.!τε ,
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49ιί, ι>οιιειιιε

Ιί'ιΙ Μια: α Ιαι· οενποε ειιτειιπιπε.

Τει ΙΙαατπε πιαιτ νειι·ειιιοπιτ

@ο πιιιε ιο ναε πΙιπαι Ιιι·ιοιππιοπιτ;

Ι..,ααιι·ε πιαιτ ιιιπειιτ αιαετό

ι.ι Ι)ιαΙιΙε , ιει αεεειιιΙ.ιΙε;

Ε οοιιτοπεπιτ ιι Ιαπ εει,ια,·πιαι·

@ο τα ανειοπιτ ιαιτ Ι'οπιαπ.

Αναπιτ νειιοιεπιτ ατι ο ατι :

Η Μαιετι·ε πΙ'εΙε αΡεΙα Ιιιιπι

Ε Ιαι δε: απιε τει πιοιιιαπιπΙε

δι αΡοπτπέ οατ Ροιπιτ ιιε νιαπιπΙε?

ΟιΙ , πΙιετ-ιΙ , ματι ο ξει·ιπιο ,

ΕαπιπιαΒο ο Ιιαπο επι πια εοιειιιε.

Ε α Ιε ΡαπεαοΙι:ιετεε παει'

.ΙοΙ' πιιππ:ιι , ιαιτ-ιΙ , Ιιιοπι α πω.

Ι)οιιε (]Ιεπε νιπιπΙπεπιτ α αιι νιΙεια

5°ιι πιεππιαπιπιεπειιτ πιο εαπι Ροιπι

Ραπ εΙιαπιτε, ο αιιτπε Ιιιοπι

ΙΙ ιιε Ιαι· νοΙειτ πιοιιοι· πιεπι ;

Ε ει οατ αεεε: €αππιιεαπι

Ραιιι ο νιαπιπΙε ειι εα πιιαιεαιι.

Η νιΙειπι εε Ρι·ιετ ε ιαπεπ

κα πιο Ιαι· οατ π·ιοπι Ιπε ιιοπιοι· ,

Ε Ροι· πρ Ιπ'ιΙ εε Ραπιαι·α

Ρπιε οο τα οατ , ο Ρει·πΙα Ι'α;

Βε εο ανειε-ιο ροεειε

:ι5α

:ιὐο

αιεο



οι: Μ.ιιιιιιιιιιιιααπει:. ήσδ

(ΙΙ-όεναιιτ ναε Μ αιισι·τε.

ΑΡι·εε Ισσ έειι ι·ειιαιτει·ειιτ

Η Ι)ιαβΙε ε ΙΙιιεΙε Ιαἱεεὸι·ειιτ ,

Επι νΙαιι‹Ιε Ιι'ΙΙ σιιτειιιΙιΙεε

Αυ νΙΙαιτι, ε Τα αΙισι·τόε.

ΜατΙιι Ι νΙιιΒ· , εἰ Ια τιισναἱ ,

Ειι ιιιιε ΐσεεε Ια ]ειται ;

Ευ άστε Ιαἱ ΙεΙσπι Ια ττσναετ,

5ΙαιιΙειιτιε νειιἱετ εἰ Ια πιαιι€αετ.

[Πισω ναε νσΙΙ-Ισ ΡΙιιε εσιιτει·

Βιιιιτ εΙιαεειιιιε εε ἀεΙτ απιειιιΙει·

Ε 8ιιαπΙετ ιΙ”ειι€Ιτι ιΙεΙ” Ι)ιαΙ:ιΙε

0ιιι εετ ειιΙιτιΙ ε ιΙεεεναΙτιΙε.

[Με Ρτεατι·ε εετει:Τάε εειιιτε νιε

Ι)ε Ι)ειι εει·νΙτ ιιε εεεεα ιιιιε,

Ματια Ιενσιιτ αΙ Ι)ειι αετνιεε ;

Με ειιι ΜΙ ειιτιιαετ ειι Ι”ὶ8Ιὶεε

ΕΙ ειιιιετΙτε ιΙειιισιιτσιιτ ,

Ε εεε σώστε εαΙιιτιεε σΙιαιιτσιιτ

Ρατ Ιεε αΙπιεε ιΙιιιιτ ΙΙ αστε ειιιιτ

Επι σεΙ ΙΙιι ε Ρατ τικ Ιε πιστα.

ΕΙιαετεπιειιτ εε Πτι: ε €αττΙα

Ε Ι;ιΙειι ε ΙιεΙ ειιάσειι·Ιιια ,

Ιεειιε ειιιΙ ειι εα €ατάε εεεεἰειιτ

Ε εστι εσιιεεΙΙ οπότε νσΙειειιτ.

δονειιτ εε ρΙεΙτιετι·ειιτ ΙΙ ΒΙαΙιΙε

:ιΒο

:ισα



.ιι τουετιιε

' Κ

Βο εε νιο υυυ τοΡετυειιΙο ;

Ε Ιτο υυΙε υο Ροοιι ιυτυοτ

Βο Βου εοτνιτ υο τιο Ι'ευτοτ.

Μ υιειειτο ΒιεΜο ει Μεειυε

δοε εοτ;ι;;ευυ, Ιιο υυΙε υοΙ, ιοτυΡιε

Ε υοΙ' οειε τιο ευυ ΡυτΡουε;

1.1 υυε Ιι ιΙιι: υιιιΙι ε Ιου8ι-ιουε

ουε ι”ει ουιιιτ Ιυι τΙοτυοτό ;

Οτο ε Ρτιυιοε ει ιευι οντο ;

Ωιι`ουιι·ο οι ο οιιιυυο ευε Ι'ειιτει

Ευιευιοευιο; ειΙ' ιΙέοοντει·

Ρετ υυ ουΒιυ; τυοε ιιε Ροι οειτο

Κο ουοοιε εοιι ‹Ιοοου ιι Ρτοειτο

Ρετ υυο ιουιιυο ει Ριιτνου

()υο _ιΙουο Ι”ευτει ιοει άοοου.

Η Μοειτο ιιιι: τυυΙι ενου υπ

δ'οιι οοΙ ιοτυιο Ι'ενου ειτειι '

Βο Ροοιιιοτ Ρετ ιοτυΡιεοιου ;

Βο υιοι ενοτου Βου 8υοττΙου.

ΑΙ τ:Ιουιιιιυ ει ουτυ ιι εοΙοιι

Εονε ιι Ρτοειτο ο εΙε ιιτοιι

Ε! οιιιιοιιτο, ο ευ νου

Ευ ουιευι ιιυι ιοιου ι Ιιυ ,

ΒοΙου Ιε οτοιυ ιοιου οειοιι ;

Εοιυο Ιο ιο ; ιι Γε Ρτουοιι.

Νυτιοο ουυι ; ει Ιε -ΜιιΙΙε;

(.Ιυυιο εε ιιΙΙο Ιε 8υεττΙε ;

ΖΠΟΒ

ΠΕΒ·
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ΒΒ ΜΔΒΙΒ.ΏΒ ΡΒΔΝΟΒ.

ΙΙ Ια ιειεειι: Ιειιι·εε ιιπι·εππι·ε ,

ΑΙ Ι)επ εεινιεε Ια νοπι ι·εππι·ε.

@παπι ετι επ Με πε ιιιιιπαε απι

ΙΙΙΙιιΙι ετι ΙιεΙε ει ειπε ε 8ι·απα ,

πι Ρι·εειι·ε Ια ππαι·πα εοναπι ,

Ραι· Ιε Ι)ιαΙιΙε έποι·ιεπιεπτ;

Ι)ε εα Ιιεαπτό ε”εεπιει·νειΙΙα

Β επ ειιπ ιιιιει· Ια εονειια.

()πιπ πΙπε εονεπι Ια νιι Ιε ιπι·

'Ι'απι ιππ πΙπε εεπι·ιε πε ε'αιιιιιι·,

ΙΙ Ια ι·ειιιιιει , εΙ ΙΙοιι·ια

Ι)ε ιαιι·ε πο ππε Ιιιι πΙειια.

[ια ππιι απιεε ειπα ‹πι`ιΙ Με

Β'ονι·αιππε πππι ιι Ια ι·ειΙπιει,

Βπι·επιιι Ι)ιαΙιΙε αεεειπΙιΙε

(ΙΙιαεεππε απ εππ απ ι·εεππιε;

(ΠΙ πιιι επιιιι· Ιε Ρι·εειι·ε ιιπ

Απ πεναπι πι: Ιιιεπ ι·εοοππ ,

,

(πο Ιι ιΙ Ρι·οπιιει πεπεπι ππιπιε απα

Οι· ει·ι ιι ιαιι απαι·ιεεαπα. Ι

Ι)επιαιπ ει·ι Ιι Ρι·εειι·ε ιι·αια

Β πει· Ια Ιεπιιπε πιαπιιαιΙΙιτ. ,

@π'ιΙ απ πιιι· εα ιιΙΙε ιεππε,

@παπι α ειιπ Ιιτ Ι'ανει·α επε; .

Βιπα ιπιπι Ιεε εΙιαεεππε ΙΙοιε · .κ

Μπιτ επ ιιι·επι επιι·,ειιε ιέι·απι ιοιε

Β Ιπι ε Ιι απιιιππι απιππε
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Ι ι>οιιεποε

Κω· επιεετιπΙ:Ιο Ιεε ιιέεεντι.ιοε

Μ ππιειεττε ιιιι: : νοΙε-τιι ειιε ?

Ν'ιιι-οπι , ιΙιει:-ιΙ , ιο πι'επι τπιιιοτ ιππιο ;

ΜοΙι Η ειινοιι Ιιοπι 8τέ εεε οιοεπτεε ,

οτ οιεε εοπι οντε Ιι Ρτεειτο.

ΕΙ τΙειπιιιιτι οι ιτιοεοΙιιπιε οιΡεΙε :

ει Ιοι πιο” απο οι·ειι Ιε ΙιεΙε,

Πι ειπε ειιεΙιετ ιιεεοτ ιτιοτι Ιιτ

ει οειιππιΡΙιι·ιιι ππιοτι ιιέΙιτ.

Ειι ππιεεεΙιιτιο πΙέΙιντεοιοπιι:

Ανειι; διο εοπι ι:ιιππιοπιιιεππιετιτ ,

1.ι Ρτεειτο οι" ει Ι”εεΒιιοπ·ιΙ:-ι ,

ΜοΙι πΙοτεποεπιτ εε Ριπτπιοπιειι,

Ι)εΙ, οντιιι€πιε το τΙενειι; ΐειτο

σε Ιι Ι)ιεΙιΙοε Ιο νοΙει; πειτε ;

Ρετ· πποει ιιοτοιι; Ιο Ιιιειι ΡοτπΙιι

Ι(”ιΙ ιινοιι; Επι: - ο ιπιοιιιτεπιιι.

Σε φαει: τιε Ι)ειι ι οντει

Ποτε ε'επι ιεει , οεΙε ιΙοιεεει

Πο εοοτοΙ μι" Ιι”ιΙ ιιΡοτιιι.

.Ε εεε ΒιέπιιιειΙΙοε.ττοπιεΙιε ,

Ποτε Ιεε εοπι πιο πιιιιιιπιτειπ:ιοι

Ε Ροιε ιιιετ ιιε Ι)ιιιΙιΙιοε έι-τοοε:

θε: , εεΡιτιε οιπποίεεεειιπι, ι

Ι:ιπιιεε πιο εει·π·οι ]οιεειιτπι

Ι)ο Ι:ι πιοεττε Ρετιιιοιιιτπ

Ρον οοετο πιιιιΙνειεε πιοΙ·ιιιιειιτι.

:εδο

ει;"
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|Π !Ξ Β! Λ Ι! Ι ΣΒ ΙΟ Ι! Ἐ !!.Λ Ε! Ο ΙΕ

Εε ππ!ι επτεε !εε εεετ ίε!τ ίπ

Βιιπ1:1π·ι !! !)!ε!!!ε τενεππ;

Ε! π1ε!εττε τ!”επε επε!ε ενεπτ

(]ε!ιι! ει!! Μ! οπτ εονεπεπτ , ε

Κε ε!πε πι!ε‹!! επτά! !ε !ιιτ

Ττε! !ε` Ρτεεττε επ εε ίο!ιιτ ,

Πεπιεπτ!ε Μ! Ε!!! επ ει! ίε!τ;

!! τεερππτ!!τ τπε!ετπεπτ: νε!ε

ΤΜ; τπππ πειτε!! β!! Ρετ‹!π ,η

Βενεπτ Με !οτ· ετ! εοπιι

θιιτπεπι !ε·Ρτεεττε ενε!τ Με

Αεεει ενε!ι πε ειε τπε18τε;

Επι· τπεεττε ι!!ετ ε. εεε Ρτ!!τε2 :

Α! , εεε τ ε! !ε τπε !:ετει

Ε. !!εε!ει τπιι!τ άπτετπεπτ

!)ππε ε'επ ΡετΙ:επτ σε! σε! τπττπεπτ. Φ;

Εε τπεεε!ι!πε τ!εάεπα. !'!8!!εε

Μ!ετ !! Ρτεεττε ε! Πει! εετν!εε.

.Ϊο Μετ!ε ε! Με επ τπετπο!τε

Ιεε 15ντε 6ε!° Εφιιτέ·ετεϊιτε, · ο

Επ το!πεπι Ε!! εε!τ επΕεπάε!!!εε

Α ΙεΙε €επι ε εονεπεΒ!εε ; ' ο !

ο! Ρτε!οπι Εεε! !εε Ρυτ εε €τεεε

Πε ποεπεε!!!ει πιππάεε ππε ίεεε.
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ΤΛΒΙιΕ Με οποια

ο ω αωνωω-α›ουνεννεεωωνω-.νωαεω·εννοοΑων-Λωεωνυανεωω-φωνω να·

ΕΟΝΤΕΝΕΕ5 Ι)ΛΙνδ ΕΕ δΕΕΟΝΙ) νοι.αινιιι.

?τζ

|

Βιι ι'Διειε οτ πιο ια (Ιοι·πιοιιιο, α!ία.π, πι'αιι Μαιο πιαι πιο

εοτ ονπιπ Ι'οεπ:αιΙΙο , ίαΙι. ΧΙΙΙ , . . . . . . . . . . . . . . . πο:

:Πε Ι'ΑιΒιε οτ πιο ΙΌετοαπ, ίσιο. ΕΠΙ , . . . . . . .ι . . . .:36

ι)ε Ι'Αι€Ιοε , πι'απι νοετοαι· οτ πιο Ια θι·αε, π. ΕΧΧΧΙ, δει

Επι Ι'Αποπιπιοιιο ετ πιοε οιεοαιπ , οααε, πιο ι'Αποπιπιο πιαι

νοΙειτ Ιεε ι..ιιιε·ιιιειιαιει·, π. ανια, . . . . . . . . . . . ι:ο

ι)οα Ι'Αειιο οτ πιοα Ειοπι , ί. Μενα , . . . . . . . . . . . . :πιο

Πο ια Βοπιιιε πιαι οτ ΑιΒιιοιπέ , τ”. ΧΙ.Ιν, . ; . . . . . . . .α·ιο

Πο Ια Βιπ:Ιιο ετ εαπ Εοοιι, έ'. ΧΟΙΙ, . . . . . . . . . . . .369

Ι)οα Βαέε ετ πιοα Επ:α τ”. Χοιν, . . . . . . . . . . . . . . . 876

Η Βαοε ετ ιι νιιειπιε , έ”. Ι.ΧΧΧν, . . . . . . . . . . . . . .Με

ιιε π:οΙαι πιαι νοατ νειιπιπε εστι Βοαε ανοε εαπι (ιιιεναι,

αΙίω· , πιοα πιοιιεε Ποια ο πιο εοα ()Ιιεναιπ, Γ. Εν,.ιιδο

ι)οα Επι' Ιει νιτ εεε π:οι·πιοε επι Ι'ιααο ταιιτπιιιε προ ιι ιιε

νοιτ , τ”. ΧΧΧΙΙ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Βου. (ιιιαπιεΙ ο αει Ραπ:Ιιε, π. ΕΧΕ. _, . . . . . . . . . . . . . 3οο

Ι)οα (ιιιαπιιρ οτ πιο Ια δαπρεπιτ , ι.. τΧΧΧιιι, . . . . δε?

Ειι (ΙΙιατ , πια ΙνιαΙετ οτ πιο Ια δοαπι:, είται, πια βατ ιει

εε ιιετ νοεπιαο , π. επι, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397

Ι)οα ΟιιεναΙ πιαι ε'αι”οια αιι μοι , Γ. αν, Ν . . . . . . . ι:38

ι)οα (]Ιιεναιιοπ οτ πι`αιι νιοι Ι·Ιοπιιο , έ'. ΠΙ , . . , . . . . 394

Ι)ο Ια ΕΙιενπο οτ εεε @απο , π. ΧΟ ,. . . .τ . . . . . . . 365

Ποα (ιιιιοπι ο πιοα Εοι·ιιια8ο, Γ. ν, . . . . . . . . . . . . . .·;8

Ποα (Σιιιοι:ι ο πιοα Εαἰποιι , ιι!ία.ι, πιοε ΒποΙιιε ππ'οπι νο

Ιειτ οιιιιιΙει·, ί. ΧΧνιιι , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

Βοα οααε ο πι'αιιε Βεπιιιε , Γ. ιν, . . . . . . . . . . . . . . .·;δ



.ο Ι ε” ι

Βου()οσε: ιΙσυνΙΙει·ρΙΙ, Ι. ΣΙ,. . . . . . . . . . . .Με

Β'ιιιι Οοο συἰ :ι·υιτα υι·ιε Βειιιιιιε εοτυυ Ι”οιυετοΙ, ΙΙ. Ι, . . θα

(1οιιιειι: υπ Βιιε:στιε σεΙε: εταιι: εοιιιΡεΙἔιιΙε τΙε ΒτεΙιἱε ,

ί. Χεν, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .απο

Σα εσπιραἱἔιιἰε :ΙουνΠαΙιι ε σου δει·ρειι:, Ι”. ΣΧΙΠ, 267

Σα εοιυρειιΒιιἱε :Ιου (ΙΙιἰευ ευ Σευ ., Ι'. ΧΧΧιν,. . . 175

Σα εσιιιΙιειι€ιιΙε άου Σευ ε: σου ΠΙτεεΙιοιι , δ. ΣΧΙΙ, αθ3

ΩοιιεΙιιεἰοιι , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ι'οπ

Σα Ποιι:ταΙΙευεε , αΙίω· , :Πιο Ιιοπιπιε ια εε:ι·ἱνα α εε
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